
Zápis z     čtvrtého veřejného zasedání zastupitelstva obce Vysoká, konaného dne 14. 6. 2019  v 

kanceláři obecního úřadu

Program

1) Schválení Závěrečného účtu obce Vysoká za rok 2018 včetně Zprávy o přezkumu 
hospodaření

2) Schválení Rozpočtového opatření č. 3

3) Projednání pověření starosty ke schvalování Rozpočtových opatření obce

4) Schválení Smlouvy s Regionem MTJ na poskytnutí členského příspěvku na rok 2019

5) Projednání žádosti Linky bezpečí a žádosti asociace Radost o finanční příspěvky

6) Projednání návrhu na pořízení kamerového systému 

7) Informace o výsledku věcného hodnocení žádosti na pořízení techniky na údržbu obecního 
lesa a o výběru k dotační podpoře

8) Projednání dopisu JUDr. Ambroze 

9) Informace o cenové nabídce domovních čistíren

10) Informace o prodeji dříví

11)  Různé

Přítomni: Křeček Milan, Dostál Josef, Motl Bohuslav, Stejskalová Eliška, Humpl Jiří,
Hovorka Dušan, Křeček Tomáš
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. / Zastupitelé schválili Závěrečný účet obce Vysoká za rok 2018 včetně Zprávy o přezkumu 
hospodaření.

3./  Zastupitelé schválili  Rozpočtové opatření č. 3

4. / Zastupitelé projednali návrh týkající se procesu schvalování Rozpočtových opatření a pověřují 
starostu schvalováním Rozpočtových opatření obce. O provedených změnách rozpočtu budou 
informováni vždy na následujícím zasedání zastupitelstva.

5./ Zastupitelé schválili Smlouvu s Regionem MTJ na poskytnutí mimořádného členského příspěvku 
na rok 2019 ve výši 1000,- Kč (40 obyvatel x 25,- Kč).

6./ Zastupitelé projednali žádost Linky bezpečí a žádost asociace Radost o finanční příspěvky a 
schválili poskytnutí příspěvku ve výši 500,- Kč oběma žadatelům.

7./ Zastupitelé schválili návrh na pořízení kamerového systému obce.

8./ Zastupitelé byli informováni o výsledku hodnocení a výběru žádosti na pořízení techniky na 



údržbu obecního lesa k dotační podpoře.

9./ Zastupitelé byli informováni o prodeji dříví z obecního lesa. Palivové dříví bylo prodáno a 
uhrazeno.

10./ Zastupitelům byl předán dopis JUDr. Ambroze a byla vypracována a schválena odpověď.

11./ Zastupitelé byli informováni o cenové nabídce domovních čistíren – pro obyvatele obce bude 
zorganizována informační beseda.

12./ Zastupitelé schválili odměnu účetní ve výši 5 000,- Kč.


