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.07/2012 ve Vysokém konaného dne 20.8.2012

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 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 Ing.Pavla Krále a zapisovatelem p. Ladislavu
Kadlecovou
Námitka proti určení zapisovatele a ověřovatele nebyla vznesena.
Usnesení 54/07/2012
Zastupitelstvo schválilo za ověřovatele zápisu Ing.Pavla Krále 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 55/07/2012
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. Stavební parcely – „Obytný soubor 10 RD Vysoké-technická infrastruktura“
5. Rekonstrukce Ťápalova rybníku
6. Svazek obcí POOSLAVÍ
7. Rozpočtové opatření č.3/2012
8. Bioplynová stanice Vysoké, senážní žlaby
9. Likvidace odpadů
10. Věcné břemeno
11. Různé
12. Závěr
K bodu 3:
Zprávu o činnosti obecního zastupitelstva za období od posledního zasedání zastupitelstva
obce podal starosta.
Usnesení 56/07/2012
Zastupitelstvo obce Vysoké bere na vědomí.

K bodu 4:
„Obytný soubor 10 RD Vysoké-technická infrastruktura“
•

Kolaudační souhlas

Starosta obce seznámil zastupitelstvo s kolaudačním souhlasem s užíváním stavby:
Přípojkové pilíře a stavby Vysoké - rozšíření DS NN pro napojení nového obytného souboru
na pozemcích: stavební parcely parcelní číslo 41, pozemkové parcely parcelní číslo 76/1,

174/1, 174/2 a 174/8 v kat. území Vysoké. Stavba byla realizována na základě stavebního
povolení ze dne 2.11.2011pod č.j. SÚ/1996/11/Ku-3-StPo.
Usnesení 57/07/2012
Zastupitelstvo obce Vysoké bere na vědomí.
•

Předčasné užívání

Starosta obce seznámil zastupitelstvo s povolením k předčasnému užívání stavby: „Místní
komunikace pro obytný soubor 10 RD Vysoké“
Usnesení 58/07/2012
Zastupitelstvo obce Vysoké bere na vědomí
•

Změna v užívání dešťové kanalizace

Starosta obce seznámil zastupitelstvo s návrhem podat žádost na změnu dešťové kanalizace
na kanalizaci jednotnou v rámci stavby technické infrastruktury pro obytný soubor 10 RD
Vysoké.
Usnesení 59/07/2012
Zastupitelstvo obce po projednání souhlasí se změnou a ukládá starostovi obce podat žádost
k Městskému úřadu ve Žďáru nad Sázavou.
Pro:

6

zastupitelů

Proti:

0

zastupitelů

Zdrželo se hlasování:

0

zastupitel

•

Dotace pro podporu výstavby

Starosta obce seznámil zastupitelstvo s rozhodnutím o poskytnutí dotace pro podporu
výstavby technické infrastruktury pro obytný soubor 10 RD Vysoké pro rok 2012. Dotace
bude poskytnutá ve výši 500 000,- Kč ( 50 000,- Kč na jednu stavbní parcelu).
Usnesení 60/07/2012
Zastupitelstvo obce Vysoké bere na vědomí

K bodu 5:
Starosta obce seznámil zastupitelstvo s územním rozhodnutím o umístění stavby :
„Rekonstrukce Ťápalova rybníku – obnova a rozšíření“, katastrální území obce Vysoké.
Usnesení 61/07/2012
Zastupitelstvo obce Vysoké bere na vědomí

K bodu 6:
Starosta obce seznámil zastupitelstvo se Zakladatelskou smlouvou Svazku obcí POOSLAVÍ
a zápisem z Valné hromady Svazku obcí POOSLAVÍ

Usnesení 62/07/2012
Zastupitelstvo obce Vysoké bere zápis na vědomí a schvaluje Zakladatelskou smlouvou
Svazku obcí POOSLAVÍ.
Pro:

6

zastupitelů

Proti:

0

zastupitelů

Zdrželo se hlasování:

0

zastupitel

K bodu 7:
Starosta obce seznámil zastupitelstvo s návrhem rozpočtového opatření č.3/2012.
Usnesení 63/07/2012
Zastupitelstvo po projednání bez připomínek schválilo rozpočtové opatření č.3/2012 dle
přiloženého rozpisu.

Pro:

6

zastupitelů

Proti:

0

zastupitelů

Zdrželo se hlasování:

0

zastupitel

K bodu 8:
„Bioplynová stanice Vysoké“
•

Stavba dálkové komunikace

V rámci výstavby bioplynové stanice musí energetická firma E.ON posílit dálkovou
komunikaci od zemědělské farmy Agro Měřín. Obec Vysoké byla jako účastník územního a
stavebního řízení požádána o vyjádření ke stavbě.
Usnesení 64/07/2012
Zastupitelstvo po projednání konstatovalo, že nebude uplatňovat v rámci řízení žádných
připomínek a souhlasí s uzavřením Veřejnoprávní smlouvy mezi Městským úřadem ve Žďáru
nad Sázavou a E.ON Distribuce, a.s., České Budějovice.

Pro:

6

zastupitelů

Proti:

0

zastupitelů

Zdrželo se hlasování:

0

zastupitel

•

Stavba silážních žlabů

V rámci výstavby bioplynové stanice vybuduje firma Agro Měřín, a.s. v areálu farmy Vysoké
nové silážní žlaby. Obec Vysoké byla jako účastník územního a stavebního řízení požádána o
vyjádření ke stavbě.

Usnesení 65/07/2012
Zastupitelstvo po projednání souhlasí s uzavřením Veřejnoprávní smlouvy mezi Městským
úřadem ve Žďáru nad Sázavou a firmou Agro Měřín, a.s. za splnění níže uvedených
podmínek:
•
•
•
•
•

Senážní hmota ve žlabech bude po celou dobu skladování zakryta nepropustnou folií.
Povrchové a dešťové vody z řešeného území silážních žlabů a manipulačního prostoru
před novými i stávajícími žlaby budou svedeny do nové jímky na vyvážení.
V místě napojení drenáže západní podélné stěny na dešťovou kanalizaci požadujeme
zhotovit kontrolní šachtu.
Východní a severovýchodní strana řešeného území bude osázena vysokorostoucími
dřevinami.
V rámci naskladňování silážní hmoty do silážního žlabu požadujeme zachovat
stávající přístupovou cestu do areálu farmy ze severovýchodního směru po stávající
přístupové cestě od silnice na obec Lhotku.

Pro:

6

zastupitelů

Proti:

0

zastupitelů

Zdrželo se hlasování:

0

zastupitel

K bodu 9:
Starosta obce seznámil zastupitelstvo se mezi obcí Vysoké a městem Přibyslav o ukládání
odpadů na skládce TKO a TPO – S – 003 Ronov nad Sázavou a odpadovém hospodářství
Ronov nad Sázavou.
Usnesení 66/07/2012
Zastupitelstvo obce Vysoké po projednání smlouvu schvaluje.
Pro:

6

zastupitelů

Proti:

0

zastupitelů

Zdrželo se hlasování:

0

zastupitel

K bodu 10:
Starosta obce seznámil zastupitelstvo se smlouvou mezi obcí Vysoké a firmou E.ON
Distribuce, a.s., České Budějovice ve věci zřízení věcného břemene, které se týká pozemků
p.č. 41, 76/1, 174/1, 174/2 a 180 v k.ú. Vysoké dle přiloženého geometrického plánu.
Usnesení 67/07/2012
Zastupitelstvo obce Vysoké po projednání smlouvu schvaluje.
Pro:

6

zastupitelů

Proti:

0

zastupitelů

Zdrželo se hlasování:

0

zastupitel

K bodu 11 a 12:

Skončeno v 22 30 hod
Zapsala: Ladislava Kadlecová
Schválil: Ing. Pavel Král

Příští zasedání OZ na den 7.10.2012 v 19 30 hod.
Za Obecní zastupitelstvo ve Vysokém dne 20.8.2012

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

……………
Martin Kadlec
starosta

