
Usnesení a závěr  z prvního veřejného  zasedání nového zastupitelstva obce Vysoká
konaného  dne 2. 11.  2018 v kanceláři obecního úřadu

Usnesení č. 1.1

Zastupitelstvo obce vydává obecně závaznou vyhlášku obce Vysoká  č. 1/2018 o místním 
poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a 
odstraňování komunálních odpadů.

 Hlasování: pro: 7 hlasů, proti: 0, zdrželo se: 0

Usnesení č. 1 bylo schváleno

Usnesení č. 1.2

Zastupitelstvo obce projednalo žádost o bezúplatný převod níže uvedených pozemků, po 
nichž vede hlavní silnice a které jsou dosud ve vlastnictví obce, na Pardubický kraj  a 
vyslovilo souhlas s tímto požadavkem za podmínek, že budou veškeré inženýrské sítě, 
vedoucí pod touto silnicí, ošetřeny věcným břemenem.

Jedná se o tyto pozemkové parcely:

p. p. č. 136/13 ostatní plocha – silnice o výměře 199 m2,
p. p. č. 136/16 ostatní plocha – silnice o výměře 54 m2,
p. p. č. 136/17  ostatní plocha – silnice o výměře 53 m2,
p. p. č. 136/20  ostatní plocha – silnice o výměře 201 m2,
p. p. č. 136/38  ostatní plocha – silnice o výměře 82 m2,
p. p. č. 136/51  ostatní plocha – silnice o výměře 38 m2

 a dále parcely oddělené dle geometrického plánu č. 181-133/2016 a nově označené jako

p. p. č. 133/8 trvalý travní porost o výměře 19 m2,
p. p. č. 135/3 trvalý travní porost o výměře 55 m2,
p. p. č. 135/4  ostatní plocha – silnice o výměře 152 m2,
p. p. č. 136/11  ostatní plocha – silnice o výměře 631 m2,
p. p. č. 136/15  ostatní plocha – silnice o výměře 472 m2,
p. p. č. 136/42  ostatní plocha – silnice o výměře 1356 m2,
p. p. č. 136/43  ostatní plocha – silnice o výměře 1632 m2,
p. p. č. 136/87  ostatní plocha – silnice o výměře 388 m2,
p. p. č. 136/97 orná půda o výměře 325 m2,
p. p. č. 136/99  ostatní plocha – silnice o výměře 261 m2,
p. p. č. 136/100 orná půda o výměře 33 m2,
p. p. č. 415/81  ostatní plocha – silnice o výměře 28 m2,
p p. č. 448/3  ostatní plocha – silnice o výměře 156 m2,
p. p. č. 453/2  ostatní plocha – silnice o výměře 322 m2,
p. p. č. 455/2  ostatní plocha – silnice o výměře 156 m2,
p. p. č. 456/4  ostatní plocha – silnice o výměře 18 m2.
Všechny pozemky se nacházejí v obci Vysoká v k. ú. Vysoká u Jevíčka.



Záměr bezúplatně převést tento nemovitý majetek byl zveřejněn na úřední desce 
obecního úřadu a současně elektronicky způsobem umožňujícím dálkový přístup od 10. 
10. 2018 do 2. 11. 2018.

Hlasování:  pro: 7 hlasů, proti: 0, zdrželo se: 0

Usnesení č. 2 bylo schváleno.

Usnesení č. 1.3

Zastupitelstvo schválilo změnu úředních hodin obecního úřadu Vysoká na pátek od 17:00 
do 19:00 hodin. Změna bude platit ode dne schválení. 

Hlasování:  pro: 7 hlasů, proti: 0, zdrželo se: 0

Usnesení č. 3 bylo schváleno.

Usnesení č. 1.4

Zastupitelstvo schválilo příspěvek TJ ZORA ve výši 200,- Kč.

Hlasování:  pro: 7 hlasů, proti: 0, zdrželo se: 0

Usnesení č. 4 bylo schváleno.

Ve Vysoké dne:  2. 11. 2018

Vyvěšeno dne: 2. 11. 2018
Sejmuto dne: 

Starosta obce:                                                            Ověřovatelé zápisu:                            

……………………..                                                               …………………………..
Milan Křeček                                                                  Dušan Hovorka                            

Zapisovatelka:                                                              …………………………….
                                                                                        Jiří Humpl
……………………..     
Hana Humplová


