Zápis z prvního veřejného zasedání zastupitelstva obce Vysoká, konaného dne 2. 3. 2022 v kanceláři obecního úřadu
Program
1.
2.
3.
4.

Projednání přípojky vysokorychlostních datových sítí
Informace ze schůzky Svazku obcí skupinového vodovodu
Informace z jednání v Městečku Trnávce s firmou Cetin
Různé

Přítomni: Křeček Milan, Motl Bohuslav, Dostál Josef, Stejskalová Eliška, Hovorka Dušan, Křeček
Tomáš, Humpl Jiří
Hosté: Humplová Hana
Průběh jednání:
1. Starosta zahájil zasedání v 18:30 hodin a seznámil přítomné s programem. Námitky k
programu nebyly, pokračovalo se dalším bodem. Zápisem byla pověřena paní Humplová.
2. Zastupitelstvo bylo informováno o změně položky rozpočtové skladby v rozpočtu na rok
2022. Položka č. 1340 byla Vyhláškou č. 412/2021 Sb., o rozpočtové skladbě, nahrazena
položkou č. 1345 – příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství. Výše
rozpočtové položky v Rozpočtu na rok 2022 zůstává v nezměněné výši.
3. Zastupitelé schválili účetní závěrku obce Vysoká za rok 2021.
4. Zastupitelé byli informováni o projektu Pardubického kraje vybudovat trasy
vysokorychlostních optických sítí. Zastupitelé souhlasí s ukončením datové infrastruktury
(optických sítí) v majetku Pardubického kraje v prostorách Obecního úřadu na adrese
Vysoká čp. 33, a to formou uzamykatelné skříně (tzv. RACK). Zatím účelem umožní obec
uložení optických sítí v majetku Pardubického kraje do pozemků v majetku obce s parcelním
číslem 415/2. Bližší podmínky užívání prostor v majetku obce pro tyto účely budou
specifikovány vzájemnou dohodou. Obec nemá zájem o využití přípoložek vlastních
chrániček do zamýšlené akce Pardubického kraje na území obce.
5. Zastupitelé byli informováni o jednání Svazku obcí skupinového vodovodu a o plánované
výměně výtlakového potrubí v obci a o změně ceny vodného.
6. Zastupitelé byli informováni o jednání s firmou Cetin ohledně plánů na výstavbu stožárů pro
operátory mobilních telefonů. Zastupitelé navrhují, aby se tento záměr projednal s
obyvateli obce.
7. Zastupitelé schválili dohody o provedení práce mezi obcí Josefem, Dostálem a Dušanem
Hovorkou na rok 2022.
8. Zastupitelé schválili příspěvek do výměnného fondu knihoven ve výši 5,- Kč na obyvatele,
tedy 200,- Kč.
9. Zastupitelé schválili odměnu pro účetní ve výši 5000,- Kč.

