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.06/11 ve Vysokém konaného dne 20.5.2011

Přítomni: Martin Kadlec, Radek Šípek, Ing. Pavel Král, Jaroslav Škapa, Ladislava
Kadlecová, Miroslav Škapa
Omluveni : Petr Sobotka
Návštěva:
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 6 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 43/06/2011
Zastupitelstvo schválilo za ověřovatele zápisu Miroslava Škapu a zapisovatele p. Ladislavu
Kadlecovou.
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 44/06/2011
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. Stavební parcely – „Obytný soubor 10 RD Vysoké-technická infrastruktura“
5. Dopravní obslužnost
6. Rozpočtové opatření č.1/2011
7. Různé
8. Závěr
K bodu 3:
Zprávu o činnosti obecního zastupitelstva za období od posledního zasedání zastupitelstva
obce podal starosta.
Usnesení 45/06/2011
Zastupitelstvo obce Vysoké bere na vědomí.

K bodu 4:
Vyhodnocení vyhlášeného záměru č.2/2011 na prodej stavebních parcel.
Zastupitelstvo obce na základě vyhlášeného záměru č.2/2011 na prodej stavebních
parcel(zveřejněn dne 27.4.2011) a výsledku zasedání výběrové komise dne 17.5.2011
rozhodlo o prodeji stavebního pozemku p.č. 174/8 k.ú. Vysoké, výměra 1043m2 panu
Lubomíru Kachlíkovi, za nejvyšší nabídnutou cenu.

Usnesení 46/06/2011
Zastupitelstvo obce Vysoké prodej stavební parcely schvaluje.
Pro:

6

zastupitelů

Proti:

0

zastupitelů

Zdrželo se hlasování:

0

zastupitel

Smlouva o budoucí smlouvě kupní.
Starosta obec seznámil zastupitelstvo s návrhem smlouvy o budoucí smlouvě kupní mezi obcí
Vysoké a firmou RWE GasNet, s.r.o na prodej plynárenského zařízení realizovaného v rámci
výstavby technické infrastruktury pro 10 RD. Uzavření smlouvy je podmínkou pro vydání
kladného stanoviska k projektové dokumentaci pro účely stavebního řízení výstavby PZ.
Usnesení 47/06/2011
Zastupitelstvo obce Vysoké po projednání smlouvu schvaluje.
Pro:

6

zastupitelů

Proti:

0

zastupitelů

Zdrželo se hlasování:

0

zastupitel

Smlouva o připojení k distribuční soustavě.
Starosta obec seznámil zastupitelstvo s návrhem smlouvy mezi obcí Vysoké a E.ON Česká
republika, s.r.o. o připojení k distribuční soustavě č. 700326590000010- Zřízení nového
odběrného místa pro 10 RD.

Usnesení 48/06/2011
Zastupitelstvo obce Vysoké po projednání smlouvu schvaluje.
Pro:

6

zastupitelů

Proti:

0

zastupitelů

Zdrželo se hlasování:

0

zastupitel

Na základě doporučení hodnotící komise jmenované zadavatelem pro posouzení a
vyhodnocení nabídek podaných na veřejnou zakázku „Obytný soubor 10 RD Vysoké –
technická infrastruktura“, zastupitelstvo obce rozhodlo uzavřít smlouvu o dílo s uchazečem
VHS Žďár nad Sázavou,spol. s r.o., U malého lesa 1784/5, 591 01 Žďár nad Sázavou, IČ:
13695355. Nabídka tohoto uchazeče obsahovala nejnižší nabídkovou cenu - 4 963 724,90 Kč bez
DPH. a tím nejlépe splnila hodnotící kriterium zadání veřejné zakázky.
Usnesení 49/06/2011
Zastupitelstvo obce Vysoké po projednání schvaluje uzavřít smlouvu o dílo.
Pro:

6

zastupitelů

Proti:

0

zastupitelů

Zdrželo se hlasování:

0

zastupitel,

K bodu 5:
Zastupitelstvo obce projednalo změnu v dopravní obslužnosti obce. Autobusový spoj 37 a 38
bude na základě vyhodnocení jezdit v pondělí a ve středu v 17 hod.

Usnesení 50/06/2011
Zastupitelstvo obce Vysoké po projednání schvaluje změnu.
Pro:

6

zastupitelů

Proti:

0

zastupitelů

Zdrželo se hlasování:

0

zastupitel,

K bodu 6:
Starosta obce seznámil zastupitelstvo s návrhem rozpočtového opatření č.1/20110.
Usnesení 51/06/2011
Zastupitelstvo po projednání bez připomínek schválilo rozpočtové opatření č.1/2011 dle
přiloženého rozpisu.

Pro:

6

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 20.6.2011 v 19 30 hod.
Za Obecní zastupitelstvo ve Vysokém dne 20.5.2011

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

……………
Martin Kadlec
starosta

