Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Vysoké Chvojno konaného
dne 17. 10. 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, který bude po napsání zápisu smazán.
Rozprava: nebyla
Pro: 7
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 a materiály na
zasedání.
Přítomní zastupitelé: Jiří Voborník, Arnošt Košťál, Radek Tomášek, Soňa Kamenická, MUDr.
Anna Stočková, Pavel Pětioký, Ivana Tesařová
Nepřítomní zastupitelé (omluveni):
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. 98/2019 ze dne 17. 10. 2019
Zastupitelstvo obce Vysoké Chvojno
I. SCHVALUJE zapisovatelem pana XXXXXX XXXXXX a ověřovatele zápisu MUDr. Annu
Stočkovou a Pavla Pětiokého.
Pro: 7
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení číslo 98/2019 bylo schváleno.
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3) Schválení navrženého programu
Starosta navrhl doplnění programu o bod smlouva o zřízení věcného břemene na položení
kabelu nízkého napětí.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Zahájení
Určení zapisovatele a ověřovatelů
Schválení navrhovaného programu
Zpráva ověřovatelů zápisu z minulého zasedání
Zpráva starosty o činnosti, plnění usnesení
Žádost o dotaci POV 2020
Rozpočtová opatření
Předkupní právo pozemek 6956/46 v k.ú. Holice v Čechách
Chodník ke kostelu – Projektová Dokumentace
Plán investic
Odměny výbory
Smlouva o zřízení věcného břemene
Diskuze
Závěr

Rozprava:
Návrh na usnesení č. 99/2019 ze dne 17. 10. 2019:
Zastupitelstvo obce Vysoké Chvojno
I. SCHVALUJE navržený program.
Pro: 7
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č. 99/2019 bylo schváleno.

4) Zpráva ověřovatelů zápisu z minulého zasedání
Starosta vyzval ověřovatele minulého zápisu Radka Tomáška a Ivanu Tesařovou, aby
přednesli zprávu. Ověřovatelé zápisu z minulého zasedání zastupitelstva 5. 9. 2019
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. 91/2019 ze dne 5. 9. 2019:
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smlouva o veřejné finanční podpoře č. 1 s Oblastní charitou Pardubice - Podepsána
Usnesení č. 92/2019 ze dne 5. 9. 2019:
finanční dar na rozvoj odborné domácí hospicové péče Oblastní charitě Pardubice ve výši
3000,- Kč
Podepsáno, odesláno 18. 10. 2019
Usnesení č. 94/2019 ze dne 5. 9. 2019:
finanční dar na vydání CD hudebního souboru ZUŠ Holice - MAXIMIX ve výši 5000,- Kč
Je v jednání smlouva zatím nepodepsána, dar neodeslán – nepodařilo se kontaktovat
žadatele.
Usnesení č. 96/2019 ze dne 5. 9. 2019:
starostovi obce Vysoké Chvojno uzavřít nájemní smlouvu na pozemek č. 503/7 v k. ú. Vysoké
Chvojno mezi obcí Vysoké Chvojno a panem XXXXXXX XXXXXXXX. Smlouva připravena,
nepodařilo se spojit s p. XXXXXXXXX.
Usnesení č. 97/2019 ze dne 5. 9. 2019:
podání žádosti na dotaci z Malého Leaderu Holicko 2020 na vybudování dětského hřiště na
p. č. 261/2 v k.ú. Vysoké Chvojno. Podáno.
Zpráva starosty o činnosti v obci od 5. 9. 2019 do 17. 10. 2019:







Mostek ke kabinám – PBŘ musí být přepracováno, nezkolaudováno. Oprava PBŘ
probíhá. Několikerá urgence zpracovatele PBŘ nyní i projektanta.
Oprava rozhlasu – dokončeno.
Setkání starostů a místostarostů Pardubického kraje 3. 10. 2019 – reprezentovali J.
Voborník a A. Košťál
Dozor obecních vyhlášek – nutnost všechny předělat, tzn. zrušit 5 stávajících a 1
novelizovat + vytvořit nové
Možnost najmutí pozemku 126/74 – parcela je celá pronajatá panu Skutilovi, který je
v rámci scelení zemědělských ploch pronajal Zemědělské Akciové Společnosti Býšť.
Není možné pronajmout část, která se neobdělává.
Dopravní situace úprava předností – sjednaná schůzka s Dopravním značení
Pardubice.

6) Žádost o dotaci POV 2020
Obec Vysoké Chvojno se chystá podat, jako již několikrát minulosti, žádost na dotaci
z Programu rozvoje venkova Pardubického kraje na rok 2020. Příjem dotací od 1. 12.2019 do
31. 12. 2019. Dotační okruhy:
 komplexní úprava veřejných prostranství
 zřizování, údržba a obnova zeleně
 zřizování, obnova, údržba občanské vybavenosti
 obnova majetku obce
 výstavba veřejného osvětlení a rozhlasu
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oprav, výstavba a rekonstrukce komunikací, chodníků, parkovišť a odstavných ploch
výstavba cyklistických a pěších stezek
zřízení sběrného dvora
podpora místních prodejen

Dotace je cca. 120.000,-Kč, což je 70% celkové částky, tudíž celá investice je cca. 180.000,-Kč.
Rozprava: A.Košťál navrhl rozšíření veřejného osvětlení na ulici Albrechtická – u hřiště. Další
návrh vznesla A. Stočková – radar na ulici Albrechtická. Radary dotace nepokrývá, a i kdyby,
byla by částka nedostatečná.
Návrh na usnesení č. 100/2019 ze dne 17. 10. 2019:
Zastupitelstvo obce Vysoké Chvojno
I. SCHVALUJE podání žádosti na dotaci z Programu rozvoje Pardubické kraje na rok 2020.
Žádost bude zaměřena na doplnění pouličního osvětlení mezi ulicí Albrechtická a U Parku.
II. UKLÁDÁ starostovi obce Vysoké Chvojno zajistit podání této žádosti.
Pro: 7
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení číslo 100/2019 bylo schváleno.

7) Rozpočtová opatření
Starosta informoval zastupitele, že bylo provedeno rozpočtové opatření č. 7 a 8.
Rozpočtové opatření č. 7/2019 o změně položek v rozpočtu obce ve výši 110 000,- Kč – jedná
se o dotaci na opravu chodníků, zaúčtována na špatný paragraf. Dále 50.000,- změněná daň
finančního úřadu. Dále schválené dary.
Zastupitelstvo bere na vědomí rozpočtové opatření číslo 7/2019.
Rozpočtové opatření č. 8/2019 o změně položek v rozpočtu obce ve výši 20 000,- Kč – jedná
se o dotaci na zaměstnance (který je v současné době na neschopence).
Zastupitelstvo bere na vědomí rozpočtové opatření číslo 8/2019.

8) Předkupní právo pozemek 6956/46 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. 6956/46 evidenční číslo chaty 42, jedná se o
lokalitu v okolí rybníka Hluboký. 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. 101/2019 ze dne 17. 10. 2019:
Zastupitelstvo obce Vysoké Chvojno
I. SCHVALUJE vzdání se předkupního práva při prodeji chaty evidenční číslo 42 v k.ú. Holice
v Čechách p. č. 6956/46.
Pro: 7
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení číslo 101/2019 bylo schváleno.

9) Chodník ke kostelu – Projektová Dokumentace (PD)
Na obec byl přepsán pozemek, který byl směněn s Lesním družstvem Vysoké Chvojno s.r.o.
V rámci urychlení celého procesu starosta, poptal 3 zájemce o vypracování PD.
Rozprava: Nejprve bylo diskutováno řešení jako takové – zatrubnění příkopu, kácení stromů.
Chodník od Lesního družstva ke kostelu, podél silnice. P. Pětioký navrhl, že PD by se měla
nechat udělat, ať již se chodník bude realizovat, či nikoliv. Dle zastupitelstva bude realizace
chodníku náročná. Možnost pronájmu pozemku p. Suchánka (před kravínem) pro napojení
na stávající chodník není součástí tohoto projektu.
Na provedení projektové dokumentace byly osloveny tři subjekty:
- Ateliér dopravních staveb Ing. Jiří Kulič,
- TR Design zastoupený panem Ing. Tomášem Rakem
- Hronovský dopravní projekce s.r.o.
Starosta do příštího zasedání zjistí další informace ohledně nabídek a na příštím zasedání
bude diskuze o zadání projektové dokumentace pokračovat.

10) Plán investic
V rámci rozvoje obce by mělo zastupitelstvo obce připravit plán investic a projektů, které
zamýšlí v budoucích letech uskutečnit. Ze schváleného programu rozvoje obce na období
2019 a 2029 vyplynulo několik záměrů. Je potřeba určit prioritu těchto projektů a naplánovat
jejich provedení v závislosti na finančních možnostech obce. Bylo by dobré mít některé
projety připravené, abychom je mohli případně uskutečnit s určitým finančním příspěvkem.
Navržené projekty:
 Technika pro údržbu veřejných prostranství (stávající technika je na kraji životnosti)
 Kanalizace (dle starosty se jedná o přírodní katastrofu, když se vypouští odpadní vody
do rybníka)
 Zřízení pracovního místa.
Nyní byla dotace na kanalizaci 66%.
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Rozprava:
Nejpalčivější problém je technika – Problém je, že se stávající sekačka používá jako traktor.
Potom co sekačka „něco“ chytla a p. XXXXXXXXXXX ji srovnal, rozsypal se kardan.
A. Košťál získal nabídky na nové sekačky a traktory:
 Agriko Týniště – sekačka za 430.000,- a traktor na zimu za 580.000,- bez DPH. Oba
byly od výrobce Kubota.
 Agrometal – sekačka 527.000,- bez DPH, ale nesbírá a malotraktor dvojkový, aby se
vešel na chodníky, stojí 439.000,- bez DPH výrobce John Deer. Ceny jsou za základní
konfiguraci a vše další je za příplatek.
Na příštím zastupitelstvu se bude řešit rozpočet, ten by měl počítat s novou technikou.
Stávající Kubota stála kolem 200.000,-, problém je v tom, že se jedná o sekačku, která je
používaná jako traktor. V rámci rozšíření vozového parku obce bude nutné zřídit ještě
strojníka. P. Pětioký poukázal na to, že zastupitelstvo v historii nechtělo přijmout p. XXXXXXX.
Pan xxxxxxx poukázal na to, že obec nechtěla nikoho z pracovního úřadu. Přijal se pracovník
z obce, který pracoval 14 dní a poté odešel na neschopenku. P.xxxxxxx plynule přešel ke
starému kopci, že je zarostlý a je to škoda. Dle něj to může dělat kdokoli, i bez vzdělání. Je
mu líto, že se starý kopec neudržuje. Posekání a vyklestění zvládne kdokoli. Dle p. XXXXXXX je
nutné roh ve starém kopci vyčistit. Pan XXXXX navrhl uspořádání „Akce Z“, ve které by tatínci
dětí mohli starý kopec vyčistit. S. Kamenická s návrhem souhlasila. A. Košťál by se přidal také.
Návrh nebyl dále rozvíjen, ale na příští rok se zastupitelstvo pokusí najít dalšího pracovníka.
Diskuze se vrátila k sekačkám a p. XXXXXXX se zeptal na to, jak je vyřešen servis. Servis je
stejný pro všechny nabídky, cena nebyla poptávána.
Obec má nakladač, který musí po dobu 5ti let sloužit pouze pro potřeby sběrného dvora.
Dále byla diskutována kanalizace. P. Pětioký obvinil zastupitelstvo, že s kanalizací nic nedělá.
V ulici Na Drahách, dle p. Pětiokého, končilo vypouštění vod většině stavebníkům před 5ti
lety. Prý se o to nikdo nezajímal a obvinil všechny, že nedodávali rozbory vypouštěných vod.
Dále p. Pětioký navrhl, aby si občané vyházeli bazény, udělali si jímky na vyvážení a tím že
bude všechno zachráněné – první rybník i druhý rybník. Dále navrhl, že by obec mohla udělat
jednu velkou jímku a vyvážet ji. Už se prý mělo začít. Obec nechává dělat každé tři měsíce
rozbor za 3 nebo 4 tisíce Kč na vtoku a výtoku (asi rybníka). Dle p. Pětiokého by se toto mělo
přednostně řešit. Dle A. Košťála je kanalizace běh na dlouhou trať, minimálně 5-6 let. Dále je
možné to řešit domovními čističkami, čemuž není A. Košťál nakloněn.
Dle A. Košťála je možné, po diskuzi s p.XXXXXXXX z Vodohospodářského úřadu v Pardubicích,
rekolaudovat kanalizaci tak, aby byla splašková i dešťová v jednom, což by bylo dobré, že by
nebyla rozkopaná vesnice. Dle p. Pětiokého se p. XXXXXXXX z Pardubic podepsal na špatném
řešení kanalizace na Vysokém Chvojně, náprava jeho konání prý bude stát spousty stovek, co
stovek, milionů.
Před dvanácti lety byla, dle slov R. Tomáška, studie na celou kanalizaci v obci za 60 milionů.
Obec Chvojenec dělala kanalizaci na etapy.
A. Košťál: Domovní čistírny je možné udělat z dotací, až 130.000,-, se vzdáleným
monitoringem.
A. Pětioký: „Ale v nové zástavbě každý čističku má, ale co je to platný, když nefunguje a teče
to přímo do kanalizace. To je ještě horší než septik. Oni tam tenkrát povolili dva septiky –
tříkomorové septiky – má je XXXXXXXXXX a druhej XXXXXXXXX.“
A. Košťál Poukázal na to, to je p. XXXXXXXX, kdo má septik. P. Pětioký vysvětlil, že p. XXXXXXX
rozstřikuje vyčištěnou vodu po pozemku. P. XXXXXXXX se zeptal, zda p. Pětioký ví, že to tak je
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p. Pětioký odpověděl, že ví, že ne. Dle p. Pětiokého to obec nemůže kontrolovat, protože na
to nemá akreditaci – musí se pozvat firma.
P.XXXXXXXXX se zeptal, kam to vypouští zbytek obce a obdržel odpověď, že do struh, které
jsou do Chvojence a do Ředic a to prý nevadí. Vadí pouze výstup čističek do rybníka. Dle A.
Košťála má obec i jímky. Splašky vypouštěné přímo do potoka do Chvojence prý jdou 3km
kořeny potoka a to je vyčistí, zatímco výstupy čističek připojené do nebeského rybníka
znečišťují druhý i rybník v lese, který prý při výlovu smrdí. Kořeny prý vše vyčistí tak, že je
voda ve Špičáku pitná. A. Stočková namítla, že byly dány podmínky a ty se prý nedodržují. A.
Košťál poznamenal, že p. XXXXXXXXXX z Holic nemá rozbory z historie, které po ní VaK chce.
P. XXXXXXXXX tvrdí, že je vodní dílo obecní a proto za to zodpovídá obec. P. Pětioký tvrdí, že
to byla starost p. xxxxxxxxxxxxx a ta že nemá ani jeden rozbor. Prý i vyhrožovala, že se
přijede podívat na obec, že obec nemá kanalizaci. Žádost o financování kanalizace p.
XXXXXXXXXXX odmítla, prý si má obec sehat peníze sama. P. Pětioký pokračoval s příklady, že
Horní Ředice mají tlakovou kanalizaci a budou ji dělat i Dolní Ředice, které se napojí na Horní
Ředice, které jsou napojené do Holic. My bychom to museli pustit do Ředic a do Chvojence.
V historii byla studie na dvě ČOV – jedna u hřbitova (standardní) a jedna „tady na druhé
straně“ (bližší umístění nepadlo pozn. Zapisovatele), ta byla kořenová. Bylo by nutné postavit
5 přečerpávacích stanic, které mohou přestat fungovat a poté splašky tečou ven. Dle
zastupitelstva by se to mělo začít dělat pouze u rybníka.
Zastupitelstvo diskutovalo, zda připravit studii nebo rovnou projekt. Studie by měla
obsahovat také potřebné pozemky pro realizaci kanalizace. R. Tomášek podotkl, že by se
mohlo využít stávající kanalizace. Historická studie obsahovala jednu až dvě přečerpávací
stanice. Starosta téma uzavřel, že se bude řešit na dalším zastupitelstvu a že by bylo vhodné,
aby se do diskuze zapojili i občané.
Jako další investiční možnost uvedl starosta opuštěné hřiště naproti hřišti fotbalovému. P.
Pětioký sdělil, že v historii se to obec pokoušela vykoupit od Pražské Obce Sokolské za
40.000,-Kč, ale nepodařilo se s nikým spojit. Pražská Obec Sokolská nekomunikuje. P.
XXXXXXXX navrhl využití ČT, pokud neexistuje vůle ke komunikaci na straně Pražské Obce
Sokolské.
A. Stočková navrhla koupit obecní stan na kulturní akce.
Pan XXXXXXXXXX se zeptal, jestli by se mohl řešit i obecní sál.
Na příštím zasedání se bude řešit rozpočet a diskutované investice.

11) Odměny výbory
Starosta navrhl předsedům finančního, kontrolního a kulturního výboru, aby určili finanční
odměny jejich členům za práci odvedenou v roce 2019.
Rozprava: Předsedům výborů a komisí bylo navrženo následující rozmezí 0 - 3 000,- Kč pro
finanční a kontrolní komisi a 0 - 5 000,- Kč pro členy kulturního výboru.
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A. Stočková navrhla 1 500,- Kč pro členy finanční komisi a 3 000,- Kč pro členy kulturního
výboru. Práce kontrolního výboru není dle R. Tomáška tak velká.

Návrh usnesení č. 102/2019 ze dne 17. 10. 2019:
Zastupitelstvo obce Vysoké Chvojno
I. SCHVALUJE finanční odměnu za práci ve výborech zřízených zastupitelstvem obce Vysoké
Chvojno za rok 2019. Výše odměn jednotlivých členů výborů je uvedena příloze tohoto
zápisu.
Pro: 7
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení číslo 102/2019 bylo schváleno.

12) Smlouva o zřízení věcného břemene
Obec byla vyzvána firmou Geošrafo, na základě plné moci od VČE – montáže a plné moci od
ČEZ distribuce, aby uzavřela smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti na parcele
225/8 která je ve vlastnictví obce, a to k umístění, provozování, opravě, údržbě zařízení
distribuční soustavy kabelového vedení nn uložené v zemi a pilíř s kabelovou skříní.
Rozprava: Navrhovaná částka 1 000,- Kč za zřízení věcného břemene byla rozporována A.
Košťálem, který navrhoval cenu 200,- Kč za 1m. Celkem se jedná o 13m. P. Pětioký se
přiklonil na stranu A. Košťála. Jedná se o přípojku k novým domům.
Návrh na usnesení č. 103/2019 ze dne 17. 10. 2019:
Zastupitelstvo obce Vysoké Chvojno
I. SCHVALUJE uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV-122016995/VB/01 Vysoké Chvojno, p.č. 196/32,33,35 – 3RD-kabel NN mezi Obcí Vysoké
Chvojno a ČEZ Distribuce, a.s..
Věcné břemeno se týká strpění umístění, provozování, opravy a udržování zařízení
distribuční soustavy, dále provádění obnovy, výměnu a modernizaci podzemního vedení
nízkého napětí a umístění pilíře na nemovitosti v k. ú. Vysoké Chvojno parcela číslo 225/8,
která je zapsána na listu vlastnictví č. 10001 u Katastrálního úřadu pro Pardubický kraj,
Katastrální pracoviště Pardubice. Za věcné břemeno Obec Vysoké Chvojno obdrží
jednorázovou náhradu 1 000,- Kč. Věcné břemeno se zřizuje na dobu neurčitou.
II. UKLÁDÁ starostovi obce Vysoké Chvojno uzavřít tuto smlouvu.
Pro: 6
Proti: 1 (A. Košťál)
Zdržel se: 0
Usnesení číslo 103/2019 bylo schváleno.
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13) Diskuze
 V diskuzi starosta přivítal p. Bartákovou z nakladatelství CBS s nabídkou dárkové
knihy pro jubilanty a přivítané občánky. Kniha je plná fotografií z „ptačí“ perspektivy –
letecké. Je zaměřena na regiony, včetně prezentací obcí. Cena knihy je 399,- Kč/ks.
Rozhodnutí musí padnut do 14ti dní – zda se koupí nebo ne. Bylo stanoveno, že se
koupí 70ks hlasováním s výsledkem Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 2
 Pasporty komunikací – je nutné zadat jejich vytvoření, neboť je to podmínka pro
získání dotací.
 Příští zasedání – pokud nebude mimořádné, bylo by koncem prosince s tím, že by se
pozvali zaměstnanci, zastupitelé a členové komisí a výborů. Předpokládaný termín je
13. 12. 2019.
 Mimořádné zastupitelstvo bude svoláno z důvodu nadcházející zimy a vyřešení úklidu
sněhu. Termín bude 4. 11. 2019. P. Pětioký navrhl na úklid sněhu traktor zapůjčit. A.
Košťál se nabídl, že by úklid sněhu „odjezdil“.
 A. Stočková sdělila, že na konci září se rozjel sportovní kroužek pro děti pod záštitou
SK Sokol Vysoké Chvojno, trenér je XXXXXXXXX. V zimě budou chodit do tělocvičny,
na jaře a na podzim budou chodit na hřiště.
 S. Kamenická upozornila, že ve starém kopci nesvítí jedna lampa.
 A. Košťál požádal o pozvání Policie ČR na měření rychlosti na ulici Albrechtická.
Ideálně instalovat zónový radar, jehož výdělek půjde do rozpočtu obce. P. Kučera
vysvětlil, že Policii ČR může na měření objednat libovolný občan obce. Městská
policie bude stát pouze peníze a nic nepřinese.
 Pan XXXXXXXXX uvedl, že dopravní situace v ulici k Zámečku je neutěšená. Nejprve
zmínil, že tam jezdí zásobování do rybárny. Dle starosty je zásobování upozorňováno
nato, aby jezdili okolo – lesem. Druhý problém je rychlost projíždějících aut,
konkrétně když si mladí kluci vezou holky ze Zámečku. Navrhl snížit rychlost, umístit
retardéry nebo zavést pěší zónu. Také je problém s nebezpečně umístěnou reklamní
cedulí u výjezdu na hlavní silnici – brání výhledu řidičům.
 P. Pětioký se zeptal na stav problému s p. XXXXXXXXXX – ta nepřistoupila na žádnou
nabídku obce a celou záležitost dá k soudu.
 P. Pětioký upozornil na prořez lip u kostela – nutnost zakrýt řezy.
 A. Košťál upozornil, že někdo najel na kanál v ulici Na Drahách, poničil víko kanálu a
do tohoto kanálu poté spadla průchozí občanka.
 Pan xxxxxxxxxx upozornil na parkování na chodníku v ulici Na Drahách. Bylo navrženo,
že možná bude nutné pozvat Policii ČR, aby zkontrolovala parkování na chodnících v
obci. Po předchozím druhém upozornění ve zpravodaji.
 Pan XXXXXXXXXX se dotázal na možnost ostrého použití posílání SMS z webových
stránek. Bylo přislíbeno, že se to brzy rozjede.
14) Závěr
Starosta poděkoval všem přítomným za účast a v 20:20 hod. ukončil zasedání zastupitelstva.
Příloha:
Prezenční listina všech přítomných
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Výše odměn jednotlivých členů výborů za rok 2019
Dne 27. 10. 2019 Zapsal: Michal Jáchim

Starosta: Jiří Voborník

……………………………………………

Ověřovatelka zápisu: MUDr. Anna Stočková

……………………………………………

Ověřovatel zápisu: Pavel Pětioký

……………………………………………
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Souhrn usnesení ze zastupitelstva konaného dne 17. 10. 2019
Usnesení č. 98/2019 ze dne 17. 10. 2019
Zastupitelstvo obce Vysoké Chvojno
I. SCHVALUJE zapisovatelem pana xxxxxxxxxxxxxx a ověřovatele zápisu MUDr. Annu
Stočkovou a Pavla Pětiokého.
Usnesení č. 99/2019 ze dne 17. 10. 2019:
Zastupitelstvo obce Vysoké Chvojno
I. SCHVALUJE navržený program.
Usnesení č. 100/2019 ze dne 17. 10. 2019:
Zastupitelstvo obce Vysoké Chvojno
I. SCHVALUJE podání žádosti na dotaci z Programu rozvoje Pardubické kraje na rok 2020.
Žádost bude zaměřena na doplnění pouličního osvětlení mezi ulicí Albrechtická a U Parku.
II. UKLÁDÁ starostovi obce Vysoké Chvojno zajistit podání této žádosti.

Zastupitelstvo bere na vědomí rozpočtové opatření číslo 7/2019.
Zastupitelstvo bere na vědomí rozpočtové opatření číslo 8/2019.
Usnesení č. 101/2019 ze dne 17. 10. 2019:
Zastupitelstvo obce Vysoké Chvojno
I. SCHVALUJE vzdání se předkupního práva při prodeji chaty evidenční číslo 42 v k.ú. Holice
v Čechách p. č. 6956/46.
Usnesení č. 102/2019 ze dne 17. 10. 2019:
Zastupitelstvo obce Vysoké Chvojno
I. SCHVALUJE finanční odměnu za práci ve výborech zřízených zastupitelstvem obce Vysoké
Chvojno za rok 2019. Výše odměn jednotlivých členů výborů je uvedena příloze tohoto
zápisu.
Usnesení č. 103/2019 ze dne 17. 10. 2019:
Zastupitelstvo obce Vysoké Chvojno
I. SCHVALUJE uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV-122016995/VB/01 Vysoké Chvojno, p.č. 196/32,33,35 – 3RD-kabel NN mezi Obcí Vysoké
Chvojno a ČEZ Distribuce, a.s..
Věcné břemeno se týká strpění umístění, provozování, opravy a udržování zařízení
distribuční soustavy, dále provádění obnovy, výměnu a modernizaci podzemního vedení
nízkého napětí a umístění pilíře na nemovitosti v k. ú. Vysoké Chvojno parcela číslo 225/8,
která je zapsána na listu vlastnictví č. 10001 u Katastrálního úřadu pro Pardubický kraj,
Katastrální pracoviště Pardubice. Za věcné břemeno Obec Vysoké Chvojno obdrží
jednorázovou náhradu 1 000,- Kč. Věcné břemeno se zřizuje na dobu neurčitou.
II. UKLÁDÁ starostovi obce Vysoké Chvojno uzavřít tuto smlouvu.
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