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.05/11 ve Vysokém konaného dne 24.4.2011

Přítomni: Martin Kadlec, Radek Šípek, Ing. Pavel Král, Jaroslav Škapa, Ladislava
Kadlecová, Miroslav Škapa, Petr Sobotka
Omluveni :
Návštěva:p. Kratochvíl
PRŮBĚH ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
K bodu 1:
Starosta obce zahájil zasedání zastupitelstva v 19.30 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 7 zastupitelů a zastupitelstvo je tedy usnášeníschopné,
protože je přítomna nadpoloviční většina zastupitelů ze sedmičlenného zastupitelstva.
Starosta navrhl ověřovatelem zápisu p. Miroslava Škapu a zapisovatelem p. Ladislavu
Kadlecovou.
Námitka proti určení zapisovatele a ověřovatele nebyla vznesena.
Usnesení 36/05/2011
Zastupitelstvo schválilo za ověřovatele zápisu Miroslava Škapu a zapisovatele p. Ladislavu
Kadlecovou.
Pro:

7

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 37/05/2011
Starosta s odkazem na § 6 odst. 5 poslední věta jednacího řádu zastupitelstva konstatoval, že
byl schválen následující program zasedání zastupitelstva:
Pro:

7

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. Stavební parcely – „Obytný soubor 10 RD Vysoké-technická infrastruktura“
5. Obslužná komunikace- p. Kratochvíl
6. Prominutí poplatku
7. Různé
8. Závěr
K bodu 3:
Zprávu o činnosti obecního zastupitelstva za období od posledního zasedání zastupitelstva
obce podal starosta.
Usnesení 38/05/2011
Zastupitelstvo obce Vysoké bere na vědomí.

K bodu 4:

Textová část zadávací dokumentace
Starosta obec seznámil zastupitelstvo s textovou částí zadávací dokumentace pro zadání
zakázky malého rozsahu na stavební práce „Obytný soubor 10 RD Vysoké – technická
infrastruktura“

Usnesení 39/05/2011
Zastupitelstvo obce Vysoké schvaluje textovou část zadávací dokumentace.
Pro:

7

zastupitelů

Proti:

0

zastupitelů

Zdrželo se hlasování:

0

zastupitel

Smlouva o společném postupu zadavatelů
Starosta obec seznámil zastupitelstvo s textem Smlouvy o společném postupu zadavatelů obcí
Vysoké a Svazem vodovodů a kanalizací Žďársko. Předmětem této smlouvy je společný
výkon činností podle zákona č.17/2006 Sb. o veřejných zakázkách na veřejné zakázce.
Usnesení 40/05/2011
Zastupitelstvo obce Vysoké po projednání smlouvu schvaluje.
Pro:

7

zastupitelů

Proti:

0

zastupitelů

Zdrželo se hlasování:

0

zastupitel

K bodu 5:
Zastupitelstvo obce projednalo s panem Kratochvílem vlastníkem pozemku p.č.189/21 k.ú
Vysoké, přes který vede obslužná komunikace spojující areál farmy Agro Měřín s krajskou
komunikaci směřující na obec Lhotka možnost používat tuto komunikaci výše uvedenou
firmou pro přepravu zemědělského materiálu. Pan Kratochvíl s touto variantou souhlasí.
Usnesení 41/05/2011
Zastupitelstvo obce Vysoké bere souhlas na vědomí.

K bodu 6:
Starosta obce seznámil zastupitelstvo s návrhem odpustit poplatek za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu paní
Danušce Leskourové, bytem Vysoké č.p. 7, 59101, Žďár nad Sázavou z důvodu dlouhodobé
těžké nemoci.

Usnesení 42/05/2011
Zastupitelstvo obce Vysoké po projednání návrh schvaluje.
Pro:

7

zastupitelů

Proti:

0

zastupitelů

Zdrželo se hlasování:

0

zastupitel

K bodu 7 a 8:
Skončeno v 22 30 hod
Zapsala: Ladislava Kadlecová
Schválil: Miroslav Škapa
Příští zasedání OZ na den 20.5.2011 v 19 30 hod.
Za Obecní zastupitelstvo ve Vysokém dne 24.4.2011

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

……………
Martin Kadlec
starosta

