
Zápis z     pátého veřejného zasedání zastupitelstva obce Vysoká, konaného dne 16. 8. 2019  v 

kanceláři obecního úřadu

Program

1. Schválení prodeje a pronájmu obecních pozemků

2. Schválení Směrnic obce

3. Informace o hospodaření obce

4. Informace o odpadovém hospodářství

5. Informace o fungování kamerového systému

6. Informace o stavu obecních lesů

7. Informace o plánu prací na opravě svodu dešťové vody

8. 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 19:00 hodin a seznámil přítomné s programem. Námitky k programu
nebyly, pokračovalo se dalším bodem. Zápisem byla pověřena paní Humplová.

2./ Zastupitelé schválili  prodej obecních pozemků – záměr prodat pozemky byl vyvěšen na úřední 
desce  od 15. 7. do 16. 8. 2019:

 parcely č. 378/2 o výměře 163 m2, parcely č. 379/2 o výměře 74 m2, parcely č. 392/91 o 
výměře 122 m2 vše orná půda manželům Ivaně Tomáškové a Jaroslavu Tomáškovi,

 parcely č. 378/7 o výměře 151 m2, parcely č. 379/3 o výměře 135 m2, parcely č. 392/96 o 
výměře 118 m2, parcely č. 392/90 o výměře 7 m2 vše orná půda manželům Veronice 
Grézlové a Martinu Grézlovi,

 parcely č. 378/3 o výměře 138 m2, parcely č. 379/4 o výměře 140 m2, parcely č. 392/92 o 
výměře 120 m2 a parcely č. 392/89 o výměře 21 m2 vše orná půda vše orná půda 
manželům Šárce Maškové a Jiřímu Maškovi,

 parcely č. 378/4 o výměře 126 m2, parcely č. 379/5 o výměře 139 m2, parcely č. 392/88 o 
výměře 32 m2 a parcely č. 392/93 o výměře 119 m2 vše orná půda manželům Jitce 
Hejkrlíkové a Vilému Hejkrlíkovi,

 parcely č. 456/2 zahrada o výměře 18 m2 a parcely č. 456/5 ostatní plocha ostatní 
komunikace o výměře 42 m2 Mgr. Janě Nováčkové,

 parcely č. 415/83 o výměře 41 m2, parcely č. 415/84 o výměře 60 m2 a parcely č. 415/86 o 
výměře 72 m2 vše ostatní plocha neplodná půda panu Jaroslavu Horníčkovi,

pronájem pozemků 

 část parcely č. 415/1 ostatní plocha ostatní komunikace o výměře 50 m2 Mgr. Janě 
Nováčkové – záměr pronajmout pozemek vyvěšen na úřední desce od 15. 7. 2019 do 16. 8. 
2019



 část parcely č. 417/9 o výměře 25 m2 Lence Damborské – záměr pronajmout pozemek 
vyvěšen na úřední desce od 22. 7. 2019 do 16. 8. 2019.

Všechny obecní pozemky budou prodány za obvyklou cenu 25,- Kč/m2. Kupující uhradí také 
náklady spojené s  geometrickým zaměřením pozemků a poplatky za vklad do Katastru 
nemovitostí. 

Cena za pronájmy obecních pozemků je stanovena stejně jako v minulých letech na 1 Kč/m2 za rok.

3./  Zastupitelé schválili  
Organizační řád Obecního úřadu Vysoká
Směrnici č. 1 o cestovních náhradách
Směrnici č. 2 - Podrozvaha a evidence pro zpracování Přílohy účetní závěrky
Směrnici č. 3 k finanční kontrole
Směrnici č. 4  - Provozní řád výpočetní techniky.

4. / Zastupitelé byli informováni o:

 hospodaření obce za 1. pololetí 2019

 odpadovém hospodářství

 fungování kamerového systému

 stavu obecních lesů

 plánu prací na opravě svodu dešťové vody


