OBEC VYSOKÉ
___________________________________________________________________________
Vysoké 34, Žďár nad Sázavou, 59101, IČO:00842397, Tel.:723447394, Email: obecvysoke@tiscali.cz

ZÁPIS A USNESENÍ Z ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ
OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA č.03/2012 ve Vysokém konaného dne 8.4.2012

Přítomni: Martin Kadlec, Radek Šípek, Ing. Pavel Král, Jaroslav Škapa, Petr Sobotka,
Miroslav Škapa
Omluveni : Ladislava Kadlecová
Návštěva:

PRŮBĚH ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
K bodu 1:
Starosta obce zahájil zasedání zastupitelstva v 18.30 hod. přivítáním zastupitelů a hostů.
Starosta konstatoval, že zasedání zastupitelstva bylo řádně svoláno a informace o zasedání
zastupitelstva byla řádně zveřejněna.
Starosta konstatoval, že je přítomno 6 zastupitelů a zastupitelstvo je tedy usnášeníschopné,
protože je přítomna nadpoloviční většina zastupitelů ze sedmičlenného zastupitelstva.
Starosta navrhl ověřovatelem zápisu p. Radka Šípka a zapisovatelem Ing. Pavla Krále.
Námitka proti určení zapisovatele a ověřovatele nebyla vznesena.

Usnesení 19/03/2012
Zastupitelstvo schválilo za ověřovatele zápisu p. Radka Šípka a zapisovatele Ing. Pavla Krále.

Pro:

6

zastupitelů

Proti:

0

zastupitelů

Zdrželo se hlasování:

0

zastupitel

K bodu 2:
Starosta přednesl program zasedání zastupitelstva, jak byl uveden na pozvánce na zasedání
zastupitelstva a vyzval zastupitele, zda mají návrhy na doplnění bodů do programu nebo na
vypuštění bodů z programu zasedání zastupitelstva.

Usnesení 20/03/2012
Starosta s odkazem na § 6 odst. 5 poslední věta jednacího řádu zastupitelstva konstatoval, že
byl schválen následující program zasedání zastupitelstva:

Pro:

6

zastupitelů

Proti:

0

zastupitelů

Zdrželo se hlasování:

0

zastupitel

1. Zahájení
2. Schválení programu
3. Zpráva o činnosti obecního úřadu od posledního zasedaní zastupitelstva
4. Zprava kontrolní komise o provedené kontrole
5. Zpráva finančního výboru o provedené kontrole
6. Stavební parcely – „Obytný soubor 10 RD Vysoké-technická infrastruktura“
7. Valná hromada České spořitelny, a.s.
8. Aktualizace Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina
9. Strategie Kraje Vysočina
10. MAS Santiniho Žďársko
11. Smlouva se svazem OSA
12. Různé
13. Závěr
K bodu 3:
Zprávu o činnosti obecního zastupitelstva za období od posledního zasedání zastupitelstva
obce podal starosta.
Usnesení 21/03/2012
Zastupitelstvo obce Vysoké bere na vědomí.
K bodu 4:
Předseda kontrolní komise přednesl zprávu o provedené kontrole provedenou kontrolní
komisí ke dni 31.03.2012

Usnesení 22/03/2012
Obecní zastupitelstvo bere tuto zprávu na vědomí a schvaluje ji.

Pro:

6

zastupitelů

Proti:

0

zastupitelů

Zdrželo se hlasování:

0

zastupitel

K bodu 5:
Předseda finančního výboru přednesl zprávu o provedené kontrole provedenou finančním
výborem ke dni 31.03.2012.
Usnesení 23/03/2012
Obecní zastupitelstvo bere tuto zprávu na vědomí a schvaluje ji.
Pro:

6

zastupitelů

Proti:

0

zastupitelů

Zdrželo se hlasování:

0

zastupitel

K bodu 6:
„Obytný soubor 10 RD Vysoké-technická infrastruktura“
•

Dodatek č.3 ke smlouvě o dílo 13/2011

Starosta obce seznámil s Dodatkem č.3 ke smlouvě o dílo 13/2011. V rámci akce „Obytný
soubor 10RD Vysoké – technická infrastruktura. Z důvodu dodělání chodníků a parkoviště
dojde k navýšení ceny stavby o 224 690,- Kč bez DPH. Zároveň dojde ke změně doby plnění
Ostatní ustanovení smlouvy o dílo 13/2011 ze dne 2.6.2011 zůstávají v platnosti bez změn.

Usnesení 24/03/2012
Zastupitelstvo obce po projednání Dodatek č.3 ke smlouvě o dílo 13/2011 schvaluje.
Pro:

6

zastupitelů

Proti:

0

zastupitelů

Zdrželo se hlasování:

0

zastupitel

•

Vyhodnocení vyhlášeného záměru č.1/2012 na prodej stavebních parcel

Zastupitelstvo obce na základě vyhlášeného záměru č.1/2012 na prodej stavebních
parcel(zveřejněn dne 14.3.2012,) rozhodlo o prodeji stavebního pozemku p.č. 174/16 k.ú.
Vysoké, výměra 808m2 paní Monice Vackové, bytem Vysoké č.p.40, 59101, Žďár nad
Sázavou, za nabídnutou cenu 490 Kč/ m2, pozemek p.č. 174/9 k.ú. Vysoké, výměra 1034m2
panu Petru Hofmanovi, bytem Drdlova 15, 59101, Žďár nad Sázavou za nabídnutou cenu 500
Kč/ m2.
Usnesení 25/03/2012
Zastupitelstvo obce prodej stavebních parcel schvaluje.

Pro:

6

zastupitelů

Proti:

0

zastupitelů

Zdrželo se hlasování:

0

zastupite

K bodu 7:
Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu starosty obce o konání Valné hromady České
spořitelny, a.s dne 20.4.2012.

Usnesení 26/03/2012
Zastupitelstvo obce Vysoké bere na vědomí.

K bodu 8:
Starosta obce seznámil zastupitelstvo s veřejnou vyhláškou – oznámení o zahájení řízení o
aktualizaci č.1 Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina, návrh obecné povahy.

Usnesení 27/03/2012
Zastupitelstvo obce Vysoké bere na vědomí

K bodu 9:
Starosta obce seznámil zastupitelstvo s vyjádření Ministerstva životního prostředí ve věci
zahájení zjišťovacího řízení ke koncepci „Strategie Kraje Vysočina 2020“

Usnesení 28/03/2012
Zastupitelstvo obce Vysoké bere na vědomí

K bodu 10:
MAS Santiniho Žďársko

Usnesení 29/03/2012
Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje založení Svazku obcí POOSLAVÍ a, jeho
Stanovy a Zakládací smlouvu, dále zastupitelstvo obce deleguje starostu obce Martina
Kadlece jako zástupce obce v této společnosti podle plné moci.

Pro:

6

zastupitelů

Proti:

0

zastupitelů

Zdrželo se hlasování:

0

zastupitel

Usnesení 30/03/2012
Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje uhrazení ročního členského příspěvku do
Svazku obcí POOSLAVÍ ve výši 15 Kč na obyvatele.

Pro:

6

zastupitelů

Proti:

0

zastupitelů

Zdrželo se hlasování:

0

zastupitel

Usnesení 31/03/2012
Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje účast obce v Místní akční skupině „Santiniho
Žďársko o.p.s. prostřednictvím Svazku obcí Pooslaví, dále schvaluje zakládací smlouvu MAS
Santiniho Žďársko o.p.s.

Pro:

6

zastupitelů

Proti:

0

zastupitelů

Zdrželo se hlasování:

0

zastupitel

K bodu 11:
Starosta obce seznámil zastupitelstvo se smlouvou mezi obcí Vysoké a svazem OSA „ O
veřejném provozování hudebních děl“. Obec Vysoké uhradí finanční částku ve výši 1704,Kč. Toto smluvní ujednání je potřebné pro provoz veřejného rozhlasu v obci.

Usnesení 32/03/2012
Zastupitelstvo obce po projednání smlouvu schvaluje.

Pro:

6

zastupitelů

Proti:

0

zastupitelů

Zdrželo se hlasování:

0

zastupitel

K bodu 12 a 13:

Skončeno v 23 30 hod
Zapsala: Ing. Pavel Král
Schválil: Radek Šípek

Příští zasedání OZ na den 18.5.2012 v 19 30 hod.
Za Obecní zastupitelstvo ve Vysokém dne 8.4.2012

…………….
Radek Šípek
místostarosta
Zveřejněno na úřední desce a elektronické a úřední desce obce.

……………
Martin Kadlec
starosta

