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.03/13 ve Vysokém konaného dne 22.3.2013

Přítomni: Martin Kadlec, Radek Šípek, Ing. Pavel Král, Jaroslav Škapa, Miroslav Škapa,
Petr Sobotka
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 Petra Sobotku a zapisovatelem ing. Pavla Krále.
Námitka proti určení zapisovatele a ověřovatele nebyla vznesena.
Usnesení 30/03/2013
Zastupitelstvo schválilo za ověřovatele zápisu Petra Sobotku 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 31/03/2013
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. Rozhodnutí ve věci odvolání
5. Prodej parcely
6. Valná hromada SVaKu
7. ČNB
8. Veřejnoprávní smlouva
9. Smlouva o veřejných službách
10. Úprava odvodňovací strouhy
11. Autobusová zastávka
12. Prodej stavebního pozemku
13. Rozpočtové opatření č.1/2013
14. Nabytí movitého majetku
15. Ostatní
16. Závěr
K bodu 3:
Zprávu o činnosti obecního zastupitelstva za období od posledního zasedání zastupitelstva
obce podal starosta.
Usnesení 32/03/2013
Obecní zastupitelstvo bere na vědomí.
K bodu 4:
Starosta obce seznámil zastupitelstvo s rozhodnutím o odvolání – zrušení platebních výměrů
č. 271/2012 a 272/2012 a zastavení řízení ve věci porušení rozpočtové kázně.
Usnesení 33/03/2013
Obecní zastupitelstvo bere tuto rozhodnutí na vědomí a schvaluje ho.

Pro:

6

zastupitelů

Proti:

0

zastupitelů

Zdrželo se hlasování:

0

zastupitel

K bodu 5:



Vyhodnocení vyhlášeného záměru č.2/2013 na prodej pozemku

Zastupitelstvo obce na základě vyhlášeného záměru č.2/2013 o prodeji pozemku p.č.78/9 k.ú.
Počítky (zveřejněn dne 22.2.2013) rozhodlo o prodeji pozemku p.č. 78/9 k.ú. Počítky, výměra
117 m2 obci Počítky za nabídnutou cenu 60 Kč/ m2.
Usnesení 34/03/2013
Zastupitelstvo obce prodej parcely schvaluje.
Pro:

6

zastupitelů

Proti:

0

zastupitelů

Zdrželo se hlasování:

0

zastupitel

K bodu 6:
Starosta obce seznámil zastupitelstvo s návrhem rozpočtu SVaK Žďársko pro rok 2013, se
závěrečným účtem SVaK Žďársko za rok 2012, s výsledkem přezkoumání hospodaření SVaK
Žďársko za rok 2012 a s konáním Valné hromady Svazu vodovodu a kanalizací Žďársko dne
28.3.2013 v 9 hod a schvaluje dle § 84 odst. 2 písm. g)zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
(obecní zřízení), v platném znění delegovat zástupce obce Lhotka paní Jaroslavu Kabelkovou
na Valnou hromadu Svazu vodovodů a kanalizací Žďársko jako zástupce obce Vysoké a a
ukládá paní Jaroslavě Kabelkové zastupovat obec Vysoké na jednání valné
hromady(zveřejněno dne 10.3.2013).

Usnesení 35/03/2013
Zastupitelstvo obce Vysoké bere návrh rozpočtu SVaK Žďársko, závěrečný účet SVaK
Žďársko za rok 2012, výsledek přezkoumání hospodaření SVaK Žďársko za rok 2012 a
konání Valné hromady Svazu vodovodu a kanalizací Žďársko na vědomí a souhlasí s
delegací.
Pro:

6

zastupitelů

Proti:

0

zastupitelů

Zdrželo se hlasování:

0

zastupitel

K bodu 7:
Starosta obce seznámil zastupitelstvo s ukončeným řízením ve věci zřízením bankovního
účtu u České národní banky, pobočka Brno.
Usnesení 36/03/2013
Zastupitelstvo obce bere zřízení účtu na vědomí.

K bodu 8:
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 37/03/2012
Zastupitelstvo obce po projednání smlouvu schvaluje.
Pro:

6

zastupitelů

Proti:

0

zastupitelů

Zdrželo se hlasování:

0

zastupitel

K bodu 9:
Starosta obce seznámil zastupitelstvo s návrhem smlouvy s dopravní firmou ZDAR Žďár nad
Sázavou, na základě které bude dopravce poskytovat obci veřejnou službu ve věci zajištění
dopravní obslužnosti.
Usnesení 38/03/2013
Zastupitelstvo obce po projednání smlouvu schvaluje
Pro:

6

zastupitelů

Proti:

0

zastupitelů

Zdrželo se hlasování:

0

zastupitel

K bodu 10:
Starosta obce seznámil zastupitelstvo s projektovou dokumentací pro dílo- „ Úprava
odvodňovací strouhy“ v lokalitě souboru 10 RD.
Usnesení 39/03/2013
Zastupitelstvo obce bere projektovou dokumentaci na vědomí.

K bodu 11:
Starosta obce seznámil zastupitelstvo s cenovou nabídkou Ateliéru Halva, Dolní, 59101, Žďár
nad Sázavou na projekční práce autobusové zastávky, chodníku a přechodu pro chodce.
Usnesení 40/03/2013
Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje.

Pro:

6

zastupitelů

Proti:

0

zastupitelů

Zdrželo se hlasování:

0

zastupitel

K bodu 12:
Starosta obce seznámil zastupitelstvo s kupní smlouvou ve věci prodeje stavebního pozemku
p.č. 174/16 k.ú.Vysoké. Nový majitel pan Štěpánek převede na účet obce 250 000 Kč do 14
dnů po podpisu kupní smlouvy a 154 000 Kč do 30.6.2013.
Usnesení 41/03/2013
Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje kupní smlouvu.

Pro:

6

zastupitelů

Proti:

0

zastupitelů

Zdrželo se hlasování:

0

zastupitel

K bodu 13:
Starosta obce seznámil zastupitelstvo s návrhem rozpočtového opatření č.1/2013.
Usnesení 42/03/2013
Zastupitelstvo po projednání bez připomínek schválilo rozpočtové opatření č.1/2013 dle
přiloženého rozpisu.

Pro:

6

zastupitelů

Proti:

0

zastupitelů

Zdrželo se hlasování:

0

zastupitel,

K bodu 14:
Starosta obce podal návrh na pořízení movitého majetku- pozemku p.č. 174/15 k.ú. Vysoké za
stejných podmínek, za kterých uvedený pozemek převáděla.

Usnesení 43/03/2013
Zastupitelstvo po projednání ukládá starostovi obce vyhlásit záměr.

Pro:

6

zastupitelů

Proti:

0

zastupitelů

Zdrželo se hlasování:

0

zastupitel,

K bodu 15 a 16:

Skončeno v 22 30 hod
Zapsala: ing. Pavel Král
Schválil: Petr Sobotka

Příští zasedání OZ na den 3.5.2013 v 18 30 hod.
Za Obecní zastupitelstvo ve Vysokém dne.22.3.2013

…………….
Radek Šípek
místostarosta

Zveřejněno na úřední desce a elektronické úřední desce obce.

……………
Martin Kadlec
starosta

