
Zápis z třetího veřejného zasedání zastupitelstva obce Vysoká, konaného dne 26. 6.  2020 v 

kanceláři obecního úřadu 

Program 
1. Schválení účetní závěrky obce Vysoká za rok 2019 
2. Schválení Závěrečného účtu obce Vysoká za rok 2019 včetně zprávy o Přezkumu hospodaření za 
rok 2019 
3. Schválení prodeje pozemku 
4. Schválení zařazení území obce Vysoká do územní působnosti MASMTJ na období 2021-2027 
5. Schválení členského příspěvku Regionu MTJ 
6. Projednání žádosti o příspěvek pro Linku bezpečí 
7. Informace o stavu obecních lesů 
8. Prezentace nového obecního webu 
9.Projednání připomínky provozovatele vysílače Poda 
10.Informace o průběhu zpracování územního plánu 
11. Různé 
 
Přítomni: Křeček Milan, Křeček Tomáš, Dostál Josef, Stejskalová Eliška, Humpl Jiří, HovorkaDušan 
Omluveni: Motl Bohuslav 
Hosté: Humplová Hana 
 
Průběh jednání: 
1./ Starosta zahájil  zasedání v 18:00 hodin a seznámil přítomné s programem. Námitky k programu 
nebyly, pokračovalo se dalším bodem. Zápisem byla pověřena paní Humplová. 
 
2./ Zastupitelé schválili účetní závěrku obce Vysoká za rok 2019. 
 
3./ Zastupitelé schválili Závěrečný účet obce Vysoká za rok 2019 včetně zprávy o Přezkumu 
hospodaření za rok 2019 bez výhrad. 
 
4./ Zastupitelé schválili zařazení území obce Vysoká do územní působnosti MAS Moravskotřebovsko 
a Jevíčsko o. p.s. na programové období 2021 – 2027. 
 
5. /Zastupitelé schválili členské příspěvky Regionu MTJ na rok 2020 ve výši 25,- Kč /obyvatele, tj. 
celkem 1 025,- Kč. 
 
6./ Zastupitelé schválili prodej pozemku parcelní číslo 415/70 o výměře 291 m2 Tereze Halířové za 
cenu 25 Kč/m2. 
 
7./ Zastupitelé schválili příspěvek pro Linku bezpečí ve výši 500,- Kč. 
 
8./ Zastupitelé byli informováni o stavu obecních lesů, o prodejích vytěženého dříví i úklidu po 
těžbě. 
 
9./  Zastupitelé byli informováni o připomínkách provozovatele vysílače Poda na přerostlé náletové 
dřeviny, které začínají rušit signál vysílače. Dřeviny budou odstraněny. 
 
10. / Zastupitelé byli seznámeni s novými webovými stránkami obce. 
 



11. / Zastupitelé byli informováni o dalším průběhu zpracování územního plánu. 
 
12./ Zastupitelé schválili mimořádné odměny pro účetní ve výši 2000,- Kč a pro p. Kubovou za úklid 
po těžbě rovněž ve výši 2000,- Kč. 
 
13./ Zastupitelé jednali o plánované opravě místních komunikací v obci. Celková oprava by měla 
proběhnout v roce 2021 a obec se pokusí využít dotačních titulů Pardubického kraje. 
 
14./ Z důvodu pandemie Covid 19 budou oslavy založení obce odloženy. 
 
 
 
 
 
 


