Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Vysoké Chvojno
konaného dne 8. 4. 2019
Jednání začalo v 18:00
Starosta Jiří Voborník přivítal přítomné a dal hlasovat o návrhu, aby byl z jednání pro potřeby zápisu
pořízen zvukový záznam.
Rozprava: nebyla
Pro: 6 Voborník, Košťál, Stočková, Tesařová, Tomášek, Kamenická
Proti: 0
Zdržel se: 0
Návrh byl schválen.

1) Zahájení
Starosta konstatoval, že je zastupitelstvo řádně svolané, informace o zasedání dle ustanovení § 93
odstavec 1 zákona o obcích byly zveřejněny na úřední desce OÚ a na elektronické úřední desce a to
po dobu nejméně 7 dní, zastupitelé dostali pozvánky.
Přítomní zastupitelé: Jiří Voborník, Arnošt Košťál, MUDr. Anna Stočková, Ivana Tesařová, Radek
Tomášek, Soňa Kamenická
Nepřítomní zastupitelé: Pavel Pětioký - omluven
Je přítomna nadpoloviční většina členů zastupitelstva zastupitelstvo obce je dle ustanovení § 92 odst.
3, zákona o obcích usnášení schopné. Zasedání zastupitelstva se bude řídit jednacím řádem
zastupitelstva obce.

2) Určení zapisovatele a ověřovatelů
Návrh na usnesení č. 59/2019 ze dne 8. 4. 2019
Zastupitelstvo obce Vysoké Chvojno
I. SCHVALUJE zapisovatelem pana XXXXXX XXXXXX a ověřovateli zápisu Soňu Kamenickou a Radka
Tomáška.
Pro: 6 Voborník, Košťál, Stočková, Tesařová, Tomášek, Kamenická
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení číslo 59/2019 bylo schváleno.

3) Schválení navrženého programu
Starosta navrhl schválení programu se změnou v bodě 13. místo Pravomoci starosty, zařadit bod
Zřízení přestupkové komise.
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1. Zahájení
2. Určení zapisovatele a ověřovatelů
3. Schválení navrhovaného programu
4. Zpráva ověřovatelů zápisu z minulého zasedání
5. Zpráva starosty o činnosti, plnění usnesení
6. MŠ Bublinkla, podmínky nájmu - smlouva
7. Zřízení práva stavby – pozemek p. č. 826/2
8. Veřejně prospěšné práce v obci
9. Strategický plán rozvoje obce
10. Předkupní právo pozemek 6966/2 v k.ú. Holice v Čechách
11. Provozní doba Česká pošta
12. Smlouvy - přílože kabelu v ulici Na Drahách
13. Zřízení přestupkové komise
14. Zázemí kabiny - smlouvy
15. Rozpočtová opatření
16. Smlouva o smlouvě budoucí CETIN
17. Diskuze
18. Závěr
Rozprava: nebyla
Návrh na usnesení č. 60/2019 ze dne 8. 4. 2019:
Zastupitelstvo obce Vysoké Chvojno
I. SCHVALUJE navržený program.
Pro: 6 Voborník, Košťál, Stočková, Tesařová, Tomášek, Kamenická
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č. 60/2019 bylo schváleno.

4) Zpráva ověřovatelů zápisu z minulého zasedání
Starosta vyzval ověřovatele minulého zápisu, aby přednesli zprávu.
Ověřovatelé zápisu z minulého zasedání zastupitelstva MUDr. Anna Stočková a Ivana Tesařová
konstatovali, že byl zápis zapsán tak, jak probíhalo zasedání obecního zastupitelstva.

5) Zpráva starosty o činnosti v obci, plnění usnesení
Starosta informoval o plnění usnesení z minulého zasedání.
Usnesení č. 54/2019: Zastupitelstvo obce Vysoké Chvojno schvaluje zadání prací na vypracování
projektové dokumentace přeložky veřejného osvětlení a obecního rozhlasu v ulici Na Drahách.
Zároveň souhlasí s provedením těchto prací od firem, které zhotovují přeložku elektrického vedení
v ulici Na Drahách pro ČEZ distribuci. Práce se dokončují, projektant byl osloven.
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Usnesení č. 55/2019: Zastupitelstvo obce Vysoké Chvojno schvaluje prodej obecních pozemků v k. ú.
Vysoké Chvojno p. č. 97/1 a 905/1, nové označení dle GP č. 404-326/2017 p.č. 97/9 a 905/8 o celkové
výměře 115 m2 za cenu 80 000,- Kč dle odhadu, který zpracoval Ing. Libor Hemelík dne 1. 3. 2019 paní
XXXXX XXXXXXXXX. Smlouva se připravuje – čekáme, až paní XXXXXXXXX dodá geometrické plány
Usnesení č. 56/2019: Zastupitelstvo obce Vysoké Chvojno schvaluje směnu pozemků mezi obcí
Vysoké Chvojno, která mění pozemek p.č. 936/4 nové označení dle GP č. 409-3510/2018 pozemek p.
č. 936/70 o výměře 88m2, a Lesním družstvem Vysoké Chvojno s.r.o., které mění část pozemku p. č.
49/2 o výměře 91m2. Obec Vysoké Chvojno získá do vlastnictví část pozemku p. č. 49/2 o výměře
91m2. Smlouva se připravuje – čekáme, až bude na p. č. 49/2 hotový geometrický plán
Usnesení č. 57/2019: Zastupitelstvo obce Vysoké Chvojno schvaluje vypracování strategického
dokumentu plánu rozvoje obce. Zadáno k vypracování
Usnesení č. 58/2019: Zastupitelstvo obce Vysoké Chvojno schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o
poskytnutí dotace s Krajskou knihovnou v Pardubicích a poskytne na základě této smlouvy dotaci ve
výši 3.000,- Kč. Ukládá starostovi uzavření této smlouvy do 30 dní od schválení tohoto usnesení.
Splněno.
Čtyři záměry obce byly zveřejněny 19. 3. 2019. Dnes budou projednány jen záměry č. 2 (školka) a 3
(vodojem). Zbylé dva (č. 4 a č. 5) budou projednány na příštím zasedání.

Zpráva starosty o činnosti v obci od 6. 3. 2019 do 8. 4. 2019
14. 3. 2019: Účast na školení - zastupitel v kurzu
4. 4. 2019: Účast na školení HZS v Pardubicích
Jednání a průběh stavby přeložky VO+OR Na Drahách, mostek u fotbalového hřiště, jednání ohledně
rozvojového dokumentu obce.

6) MŠ Bublinkla, podmínky nájmu - smlouva
Obec Vysoké Chvojno zveřejnila dne 19. 3. 2019 záměr ohledně pronájmu nemovitosti na č. p.
Soběslavova 2, která je zapsána LV 10001 jako stavební parcela 181 v k. ú. Vysoké Chvojno,
V současné době má nemovitost pronajatou MŠ Bublinka, které ovšem nájemní smlouva končí dne
28. 4. 2019. Na zveřejněný záměr pronájmu se přihlásil jeden nájemce - MŠ Bublinka.
Jelikož je obec povinna zajistit podmínky pro vzdělávání dětí tak případný pronájem MŠ Bublince je
zárukou naplnění této povinnosti obce.
Rozprava:
Bylo navrženo zkrátit navrhovaný termín konce nájemní smlouvy z roku 2029 na 2024, tzn. zkrátit
dobu pronájmu z 10ti let na 5 let. Pan XXXXXXX vznesl dotaz k výpovědi smlouvy – konkrétně jak je
výpověď ošetřena (zda je definována doba výpovědní doba). Byl zmíněn i dluh, který MŠ Bublinka má,
část dluhu je již zaplacena.

Návrh na usnesení č. 61/2019 ze dne 8. 4. 2019:
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Zastupitelstvo obce Vysoké Chvojno
I. SCHVALUJE pronájem nemovitosti – část budovy Soběslavova 2 na pozemku st. parcela č. 181 v k.
ú. Vysoké Chvojno, která je zapsána na listu vlastnictví č. 10001 u Katastrálního úřadu pro Pardubický
kraj, Katastrální pracoviště Pardubice, Mateřské školce Bublinka IČ:03091236 na dobu určitou do 31.
8. 2024. Cena za pronájem je stanovena ve výši 10 000,-Kč za rok.
II. UKLÁDÁ starostovi obce Vysoké Chvojno uzavřít nájemní smlouvu dle projednaného návrhu do
28. 4. 2019.
Pro: 6 Voborník, Košťál, Stočková, Tesařová, Tomášek, Kamenická
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení číslo 61/2019 bylo schváleno.
Starosta seznámil zastupitelstvo s návrhem smlouvy o zajištění předškolního vzdělávání.
Rozprava:
Valorizace poplatku byla kategoricky odmítnuta, stejně tak doba neurčitá. Bylo vysvětleno, že
poplatek bude stanoven jako cena za dítě krát počet dětí. Zřízení školky obcí by stálo minimálně
380.000,-Kč, MŠ Bublinka vychází pro obec výhodněji. MŠ Bublinka jedná s obcí Poběžovice,
zastupitelé obce Poběžovice (přítomní na jednání) potvrdili, že budou platit stejný příspěvek jako
obec Vysoké Chvojno. Soukromé školky v okolí (Hradec Králové, Býšť, …) vybírají i 8.000,-Kč školné od
rodičů. Pan XXXXXX zmínil, že paní ředitelka MŠ Bublinka by narazila, pokud by vyžadovala plný
poplatek od rodičů dětí, které by nebyly z Vysokého Chvojna nebo Poběžovic. Zástupkyně obce
Poběžovice ještě zmínila, že řeší umisťování dětí i v Holicích.
Návrh na usnesení č. 62/2019 ze dne 8. 4. 2019:
Zastupitelstvo obce Vysoké Chvojno
I. SCHVALUJE uzavření veřejnoprávní smlouvy o zajištění předškolního vzdělávání s Mateřskou
školkou Bublinka na dobu určitou do 31. 8. 2019. Výše školného, kterým bude obec Vysoké Chvojno
přispívat za umístění jednoho dítěte činí 13 000,-Kč za celý školní rok.
II. UKLÁDÁ starostovi obce Vysoké Chvojno uzavřít smlouvu dle projednaného návrhu do 28. 4.
2019.
Pro: 6 Voborník, Košťál, Stočková, Tesařová, Tomášek, Kamenická
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení číslo 62/2019 bylo schváleno.

7) Zřízení práva stavby – pozemek p.č. 826/2
Obec Vysoké Chvojno zveřejnila dne 19. 3. 2019 záměr ohledně zřízení práva stavby, na pozemku
parcela č. 826/2 v k. ú. Vysoké Chvojno, která je zapsána na listu vlastnictví č. 10001 u Katastrálního
úřadu pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Pardubice. Na zveřejněný záměr se přihlásil jeden
zájemce, a to VAK Pardubice. Jedná se o rekonstrukci, či stavbu nového vodojemu.
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Rozprava: A. Košťál naznačil, že vodojem je v havarijním stavu. XXXXXXXXXX se zeptal, zda je již dán
termín stavby nového vodojemu – termín není, po podepsání smlouvy o pronájmu se začne
s přípravou a získáním stavebního povolení na straně VAK Pardubice.
Návrh na usnesení č. 63/2019 ze dne 8. 4. 2019:
Zastupitelstvo obce Vysoké Chvojno
I. SCHVALUJE zřízení práva stavby na pozemku parcela č. 826/2 v k.ú. Vysoké Chvojno, která je
zapsána na listu vlastnictví č. 10001 u Katastrálního úřadu pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště
Pardubice, pro společnost Vodovody a kanalizace Pardubice a.s. na stavbu vodárenské infrastruktury
– vodojem s platností na 50 let od podpisu smlouvy. Cena za zřízení práva stavby je stanovena
jednorázově na 50 000,- Kč.
II. UKLÁDÁ starostovi obce Vysoké Chvojno uzavřít smlouvu dle projednaného návrhu.

Pro: 6 Voborník, Košťál, Stočková, Tesařová, Tomášek, Kamenická
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení číslo 63/2019 bylo schváleno.

8) Veřejně prospěšné práce v obci
Starosta učinil dotaz na ÚP Holice na pracovníky pro veřejně prospěšné práce. ÚP Holice několik
poslal, ale nikdo se nedostavil.
Rozprava: Nejsou lidi. Pokud by byl pracovník z ÚP, bylo by možné čerpat dotaci. Pokud by byl
pracovník napřímo (bez ÚP), dotace není možná.

9) Strategický plán rozvoje obce
Smlouva z MAS Holicko na vypracování strategického dokumentu byla podepsána. Doba, na kterou je
plánováno bude 10 let. Je potřeba sestavit pracovní skupinu, která se bude spolupodílet na
vypracování tohoto dokumentu. V přípravě je dotazník, který bude součástí dubnového zpravodaje a
zároveň bude k dispozici k vyplnění na webu.
Rozprava: XXXXXXXXXX se zeptal, na formát dotazníku (ANO/NE nebo návrhy) – byla předložena
pracovní verze k nahlédnutí. Vznikne pracovní skupina ve složení Voborník, Košťál, Tesařová,
Tomášek a p. Kovářová (MAS).

10) Předkupní právo pozemek 6966/2 v k.ú. Holice v Čechách
Starosta informoval zastupitelstvo o možnosti využít předkupní právo, náš podíl je 30/787, při prodeji
chaty, která je umístěna na pozemku, který je v podílovém spoluvlastnictví 16 měst a obcí
v katastrálním území Holice p. č. 6966/2 evidenční číslo chaty 1, jedná se o lokalitu v okolí Hlubokého.
V souladu s platným zákonem ji nejdříve musí majitel nabídnout vlastníkům pozemků, na kterých
chata stojí.
Rozprava: nebyla
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Návrh usnesení č. 64/2019 ze dne 8. 4. 2019:
Zatupitelstvo obce Vysoké Chvojno
I. SCHVALUJE vzdání se předkupního práva při prodeji chaty evidenční číslo 1 v k.ú. Holice v Čechách
p.č. 6966/2, která je zapsána na listu vlastnictví č. 3202 u Katastrálního úřadu pro Pardubický kraj,
Katastrální pracoviště Pardubice.
Pro: 6 Voborník, Košťál, Stočková, Tesařová, Tomášek, Kamenická
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení číslo 64/2019 bylo schváleno.

11) Provozní doba Česká pošta
Starosta informoval zastupitele o jednání, které proběhlo s panem xxxxxxxxxx z pošty z Holic o úpravě
otevírací doby pošty ve Vysokém Chvojně. Celková týdenní doba 15hodin bude zachována. Návrh
nové otevírací doby je následující: Po 8-11, Út 8-11, St 13-16, Čt 12:30-15:30, Pá 8-11.
Rozprava: Obyvatelé i zastupitelé se shodli, že by bylo vhodné, aby měla pošta otevřeno alespoň
jeden den déle než to 16:00. Starosta se pokusí vyjednat alespoň jeden den do 17:00 (nebo 18:00)
hodin.

12) Smlouvy – přílože kabelu v ulici Na Drahách
Starosta informoval zastupitele o situaci přeložek sítí v ulici Na Drahách.
Schválení smluv VČE – montáže, a.s. a Ing. Karel Spěšný za osvětlení a rozhlas.
Rozprava: V podepsané smlouvě nebyla záruka na provedené práce, tato záruka byla zapracována do
smlouvy s p. Spěšným. Dále bude nutné zaplatit přepojení rozhlasu a osvětlení. Bude umístěno nové
světlo do lokality u Plecháčků.
Rozprava:
R. Tomášek navrhl, zda neudělat nové chodníky v ulici na Drahách. Tato akce však není připravena a
není firma, která by to stihla udělat do termínu. Chodník se tedy uvede do původního stavu, jenž
bude určitě lepší, než byl před přeložkou.
Návrh na usnesení č. 65/2019 ze dne 8. 4. 2019:
Zastupitelstvo obce Vysoké Chvojno
I. SCHVALUJE uzavření smluv o dílo se společností VČE Montáže, a.s. a firmou Maspex s.r.o., které se
budou podílet na přeložení kabeláže obecního rozhlasu a veřejného osvětlení v ulici Na Drahách.
II. UKLÁDÁ starostovi obce Vysoké Chvojno uzavřít smlouvy dle projednaného návrhu do 18. 4.
2019.
Pro: 6 Voborník, Košťál, Stočková, Tesařová, Tomášek, Kamenická
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení číslo 65/2019 bylo schváleno.
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13) Zřízení přestupkové komise
Starosta informoval o nutnosti zřízení přestupkové komise.
Rozprava: Padl dotaz, co obnáší cena za přestupek – zda se přenáší na řešeného. Bylo vysvětleno, že
poplatek je odměna právníka za administraci přestupku. Bylo vysvětleno, že obec je povinna zřídit
přestupkovou komisi a že všichni, kdo to dělali do teď, se toho zbavují.
Návrh na usnesení č. 66/2019 ze dne 8. 4. 2019:
Zastupitelstvo obce Vysoké Chvojno
I. SCHVALUJE zřízení přestupkové komise ve složení
Předseda: xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Miroslavská 348, Horní Jelení
Člen: xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx, Horní Jelení
Člen: Arnošt Košťál, Albrechtická 174, Vysoké Chvojno
Pro: 6 Voborník, Košťál, Stočková, Tesařová, Tomášek, Kamenická
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení číslo 66/2019 bylo schváleno.

14) Zázemí kabiny - smlouvy
Starosta informoval o situaci ohledně zřízení mostku a toaletních buňky u fotbalových kabin.
Rozprava: A. Košťál informoval, že jímka přijede ve čtvrtek (informace stará 10 minut t.č., oznámená
v SMS). Dále informoval, že SÚS dokončí mostek frézováním vozovky. Patky pro toalety jsou
připraveny, připojení a instalace jímky je domluvena. Cena za mostek je ve finále nižší, než bylo
odhadováno v projektu.
Návrh na usnesení č. 67/2019 ze dne 8. 4. 2019:
Zastupitelstvo obce Vysoké Chvojno
I. SCHVALUJE uzavření smlouvy o dílo se společností Agrostav Pardubice, a.s. na zřízení nového
sjezdu na parcelu č. 261/2 v k.ú. Vysoké Chvojno, nákup nové jímky a přivedení vody a elektrické
energie do toaletní buňky u kabin.
II. UKLÁDÁ starostovi obce Vysoké Chvojno uzavřít smlouvu s firmou Agrostav Pardubice, a.s. dle
projednaného návrhu do 18. 4. 2019.
Pro: 5 Voborník, Košťál, Stočková, Tesařová, Kamenická
Proti: 0
Zdržel se: 1 Tomášek
Usnesení číslo 67/2019 bylo schváleno.

15) Rozpočtová opatření
Starosta informoval zastupitele, že byla provedena rozpočtová opatření č. 2 a č. 3
Rozpočtové opatření č. 2/2019 o změně položek v rozpočtu obce ve výši 48 800,- Kč
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Rozpočtové opatření č. 3/2019 o změně položek v rozpočtu obce ve výši 258 000,- Kč
Zastupitelstvo bere na vědomí rozpočtové opatření číslo 2/2019 a číslo 3/2019.

16) Smlouva o smlouvě budoucí CETIN
Starosta informoval zastupitelstvo o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti, která má umožnit firmě
CETIN uložit kabelové vedení na pozemcích p.č. 549/1, 548, 545/1 v k.ú. Bělečko zapsaných na
LV 218, které jsou v podílovém spoluvlastnictví s obcemi sdruženými v Lesním družstvu Vysoké
Chvojno. Přemístění je nutné z důvodu modernizace silnice II/298 Býšť – hranice kraje. Ve smlouvě je
však ustanovení o tom, že budou vlastníci pozemků udržovat pozemky v takovém stavu umožňující
společnosti CETIN výkon služebnosti. S tímto zněním nájemce Lesní družstvo Vysoké Chvojno s.r.o.
nesouhlasí.
Rozprava: nebyla
Návrh na usnesení č. 68/2019 ze dne 8. 4. 2019:
Zastupitelstvo obce Vysoké Chvojno
I. NESCHVALUJE uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti se společností Česká
telekomunikační infrastruktura (CETIN) na uložení kabelového vedení na pozemcích p.č. 549/1, 548,
545/1 v k.ú. Bělečko zapsaných na LV 218.
Pro: 6 Voborník, Košťál, Stočková, Tesařová, Tomášek, Kamenická
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení číslo 68/2019 bylo schváleno.

17) Diskuze
Starosta informoval, že další zasedání bude v květnu.
Stan a lavičky na dětský den (bude 1. 6. 2019) byly domluveny ve Chvojenci. Starosta bude
informovat myslivce o termínu dětského dne a další jednání povede A. Stočková.
xxxxxxxxxxxxxxx:
a) Voda ve starém kopci je v havarijním stavu (stále praská). Kdy se bude opravovat? Odpověď: Dle
VAK Pardubice je oprava v plánu, konkrétní termín není.
b) Kanalizace ve starém kopci je také v havarijním stavu, občas se tam objevují splašky. Mohlo by se
to řešit spolu s bodem a).
c) Jakým způsobem je řešena dopravní obslužnost nové rybárny u Zámečku? Odpověď: Bude
otevřena cesta z druhé strany, tzn. přes Židovku.
d) Bylo by možné uklidit pod Hradištěm? Odpověď: Je to v plánu LD – přiklepnuto.
e) Bylo by možné vybudovat zastávku pod Starým kopcem? Odpověď: Starosta se staví na SÚS a bude
požadovat vybudování zastávky v roce 2020. Konkrétní řešení je však nejasné. Starosta slíbil, že si
tuto zastávku bere „za své“.
U bývalé hospody se zapomnělo na vybudování vjezdu na pozemek xxxxxxxxxxxxx. Bude zřízena
náprava.
A. Košťál požádal o řešení problému překračování rychlosti v Albrechtické ulici. Diskutovala se
možnost umístění radaru.
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18) Závěr
Starosta poděkoval všem přítomným za účast a v 19:33 ukončil zasedání zastupitelstva.
Příloha:
Prezenční listina všech přítomných

Dne 14. 4. 2019 Zapsal:xxxxx xxxxxxx

Starosta: Jiří Voborník

v.r.

Místostarosta: Arnošt Košťál

v.r.

Ověřovatel zápisu : Radek Tomášek

v.r.

Ověřovatelka zápisu: Soňa Kamenická v.r.
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Souhrn usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Vysoké Chvojno konaného
dne 6. 4. 2019
Usnesení č. 59/2019 ze dne 8. 4. 2019
Zastupitelstvo obce Vysoké Chvojno
I. SCHVALUJE zapisovatelem pana XXXXXXXXXXXXXXXX a ověřovateli zápisu Soňu Kamenickou a
Radka Tomáška.
Usnesení č. 60/2019 ze dne 8. 4. 2019:
Zastupitelstvo obce Vysoké Chvojno
I. SCHVALUJE navržený program.
Usnesení č. 61/2019 ze dne 8. 4. 2019:
Zastupitelstvo obce Vysoké Chvojno
I. SCHVALUJE pronájem nemovitosti – část budovy Soběslavova 2 na pozemku st. parcela č. 181 v k.
ú. Vysoké Chvojno, která je zapsána na listu vlastnictví č. 10001 u Katastrálního úřadu pro Pardubický
kraj, Katastrální pracoviště Pardubice, Mateřské školce Bublinka IČ:03091236 na dobu určitou do 31.
8. 2024. Cena za pronájem je stanovena ve výši 10 000,-Kč za rok.
II. UKLÁDÁ starostovi obce Vysoké Chvojno uzavřít nájemní smlouvu dle projednaného návrhu do
28. 4. 2019.
Usnesení č. 62/2019 ze dne 8. 4. 2019:
Zastupitelstvo obce Vysoké Chvojno
I. SCHVALUJE uzavření veřejnoprávní smlouvy o zajištění předškolního vzdělávání s Mateřskou
školkou Bublinka na dobu určitou do 31. 8. 2019. Výše školného, kterým bude obec Vysoké Chvojno
přispívat za umístění jednoho dítěte činí 13 000,-Kč za celý školní rok.
II. UKLÁDÁ starostovi obce Vysoké Chvojno uzavřít smlouvu dle projednaného návrhu do 28. 4.
2019.
Usnesení č. 63/2019 ze dne 8. 4. 2019:
Zastupitelstvo obce Vysoké Chvojno
I. SCHVALUJE zřízení práva stavby na pozemku parcela č. 826/2 v k.ú. Vysoké Chvojno, která je
zapsána na listu vlastnictví č. 10001 u Katastrálního úřadu pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště
Pardubice, pro společnost Vodovody a kanalizace Pardubice a.s. na stavbu vodárenské infrastruktury
– vodojem s platností na 50 let od podpisu smlouvy. Cena za zřízení práva stavby je stanovena
jednorázově na 50 000,- Kč.
II. UKLÁDÁ starostovi obce Vysoké Chvojno uzavřít smlouvu dle projednaného návrhu.
Usnesení č. 64/2019 ze dne 8. 4. 2019:
Zatupitelstvo obce Vysoké Chvojno
I. SCHVALUJE vzdání se předkupního práva při prodeji chaty evidenční číslo 1 v k.ú. Holice v Čechách
p.č. 6966/2, která je zapsána na listu vlastnictví č. 3202 u Katastrálního úřadu pro Pardubický kraj,
Katastrální pracoviště Pardubice.
Usnesení č. 65/2019 ze dne 8. 4. 2019:
Zastupitelstvo obce Vysoké Chvojno
I. SCHVALUJE uzavření smluv o dílo se společností VČE Montáže, a.s. a firmou Maspex s.r.o., které se
budou podílet na přeložení kabeláže obecního rozhlasu a veřejného osvětlení v ulici Na Drahách.
II. UKLÁDÁ starostovi obce Vysoké Chvojno uzavřít smlouvy dle projednaného návrhu do 18. 4.
2019.
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Usnesení č. 66/2019 ze dne 8. 4. 2019:
Zastupitelstvo obce Vysoké Chvojno
I.
SCHVALUJE zřízení přestupkové komise ve složení
Předseda: xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Miroslavská 348, Horní Jelení
Člen: xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx, Horní Jelení
Člen: Arnošt Košťál, Albrechtická 174, Vysoké Chvojno

Usnesení č. 67/2019 ze dne 8. 4. 2019:
Zastupitelstvo obce Vysoké Chvojno
I. SCHVALUJE uzavření smlouvy o dílo se společností Agrostav Pardubice, a.s. na zřízení nového
sjezdu na parcelu č. 261/2 v k.ú. Vysoké Chvojno, nákup nové jímky a přivedení vody a elektrické
energie do toaletní buňky u kabin.
II. UKLÁDÁ starostovi obce Vysoké Chvojno uzavřít smlouvu s firmou Agrostav Pardubice, a.s. dle
projednaného návrhu do 18. 4. 2019.

Usnesení č. 68/2019 ze dne 8. 4. 2019:
Zastupitelstvo obce Vysoké Chvojno
I. NESCHVALUJE uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti se společností Česká
telekomunikační infrastruktura (CETIN) na uložení kabelového vedení na pozemcích p.č. 549/1, 548,
545/1 v k.ú. Bělečko zapsaných na LV 218.

Starosta: Jiří Voborník

v.r.

Místostarosta: Arnošt Košťál

v.r.
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