Zasedání zastupitelstva
obce Vysoká u Příbramě č. 11 dne 16. 9. 2014
Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
D01.
D02.
D03.
D04.
D05.
12.
13.
14.

Zahájení a kontrola přijatých usnesení,
Dílčí informace o hospodaření obce k 31. 8. 2014,
Majetkoprávní vyrovnání – nákup a prodej pozemků,
Představení záměru „Voda pro Vysokou“
Prodej zbytného majetku (stavební míchačka),
Jednací řád zastupitelstva obce,
Obecní knihovna,
Komunální volby 2014,
Územní plánování,
Informace ze Svazku obcí Antonín Dvořák,
Kulturní a jiné pozvánky – podzim 2014,
Návrh na uzavření smlouvy o pronájmu obecních pozemků s ÚKZÚZ,
Návrh na uzavření smlouvy o pronájmu obecních pozemků s ZD Krásná Hora nad Vltavou a.s.,
Návrh na uzavření smlouvy o pronájmu obecních pozemků s Tomášem Němcem,
Ukončení projektu „Nová trasa kanalizačního přivaděče“,
Nový investiční záměr „autobusové nástupiště a zastávka“
Různé,
Diskuze,
Závěr.

ad 2) Dílčí informace o hospodaření v roce 2014, k 31. 8. 2014,
Rozpočet obce na rok 2014 (Kč):
Schválené příjmy: 3 665 600,00
Příjmy po změnách: 4 118 640,00

plnění k 31. 8. 2014 3 196 360,38, tj. 77,6%

Schválené výdaje: 4 083 000,00
Výdaje po změnách: 4 579 140,00

plnění k 31. 8. 2014 1 974 341,90, tj. 43,0%

BILANCE:

PŘEBYTEK

1 222 018,48

CELKEM finančních prostředků k 31. 8. 2014: 13 892 328,45

ad 3) Majetkoprávní vyrovnání – nákup a prodej pozemků
a) Prodej části pozemků 409/6 podle nového geometrického plánu - 409/41, 409/42

b) Nákup pozemků pod místní komunikací

Ad 4) Představení záměru „Voda pro Vysokou“
• Obec Vysoká u Příbramě je v současné době zásobena pitnou vodou z domovních a obecních
studní
• Obec aktuálně řeší ÚP a odkanalizování
–
–

•
•

Z vlastních finančních zdrojů to obec schopna financovat nebude ani teď, ani v budoucnu
Dotační programovací období 2014 – 2020
–
–

•

Odkanalizování obce, tj. zahájení prací může být předmětné již příští rok
ÚP se ve dvou částech též opírá o návrh řešení vybudování obecního vodovodu

Ministerstva zemědělství - program 129 250, „Výstavba a technické zhodnocení infrastruktury vodovodů a kanalizací“ .
Předpokládaná výše dotace až 80%
SFŽP - OPŽP 2014 - 2020 Prioritní osa 1: Zlepšování kvality vod a snižování rizika povodní, Specifický cíl 1 - Zlepšení
kvality pitné vody. Předpokládaná výše dotace 85%

Dokončení investice odkanalizování nám stavebně zavře územní na dobu 5 let, tj. do 2021

• Záměr obce => SPOLEČNÉ VYBUDOVÁNÍ VODOVODU A KANALIZACE
–
–

Předpokládáme nižší náklady na stavbu (obec i majitelé nemovitostí)
Zajištění potřebné infrastruktury pro pohodové žití v obci

ad 6) Jednací řád
Seznam předmětných rozhodnutí:
•
Č. 20120207/02/03 - Návrh usnesení o zřízení smlouvy s Městem Příbram na provozování hostované
elektronické spisové služby (Hlasování: pro 8 proti 0 zdrželi se 0)
•
Č. 20120207/02/04 - Návrh usnesení o zřízení smlouvy s Městem Příbram na poskytování informačních
služeb ORP. (Hlasování: pro 8 proti 0 zdrželi se 0)
•
Č. 20120207/02/08 - Návrh na zřízení nového územního plánu dle § 188 SZ (Hlasování: pro 7 proti 0
zdrželi se 1 (Zdeněk Vaníček))
•
Č. 20120515/05/04 - Návrh usnesení o přijetí dotace na základě výzvy pro podávání žádostí o dotace ze
Středočeského Fondu rozvoj obcí a měst pro rok 2012 vyhlášenou hejtmanem Středočeského kraje a
následně schválenou Zastupitelstvem Středočeského kraje dne 19.3.2012. (Hlasování: pro 9 proti 0
zdrželi se 0)
•
Usnesení ze dne 19. 7. 2011 zastupitelstvo obce schválilo vstup obce do Svazku obcí Podbrdského regionu
(Hlasování: pro 7 proti 0 zdrželi se 0)
•
Usnesení ze dne 4. 10. 2011 o drobném hmotném majetku, drobný majetek v hodnotě do 3 tis. Kč je
nákladově odepsán jako spotřeba materiálu a není jej nutné operativně sledovat pro účely inventarizace
(Hlasování: pro 7 proti 0 zdrželi se 0)
•
Usnesení ze dne 4. 10. 2011 o drobném hmotném majetku, DHM v hodnotě od 3 tis. Kč do 40 tis. Kč bude
evidován na kartě drobného majetku na účtu č. 028 a bude sledován pro účely inventarizace (Hlasování:
pro 7 proti 0 zdrželi se 0)

ad 7) Otevření obecní knihovny
- jako služby občanům a centrum kultury obce
- spolupráce s knihovnou Jana Drdy Příbram
- zápůjční knihovní fond = > stále nové tituly
- dostupnost služby alespoň 2x týdně společně s veřejným internetem a možnosti kopírování
ad 8) Komunální a senátní volby 2014
- konají se 10. -11. 10. 2014
- do zastupitelstva obce pro volební období se volí 9 zastupitelů
- NOVÉ se bude volit z 11 nezávislých kandidátů, tj. každý může vybrat 1 až 9 kandidátů
- OVK zasedá ve středu 17. 9. 2014 od 19 hod.

Ad 9) Územní plánování
Stav rozpracovanosti je: I. FÁZE - Seznámení se s územím a dostupnými podklady
I. Fáze (jednotlivé kroky)
–
–
–
–
–

Seznámení se s územím a dostupnými podklady
Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území, včetně vyhodnocení vlivů na životní prostředí (SEA)
Návrh územního plánu pro společné jednání
Minimálně 2 pracovní schůzky s pořizovatelem a objednatelem, z nichž jedna bude formou veřejné prezentace
rozpracovaného výtisku hlavního a koordinačního výkresu před veřejností
Po odevzdání kompletní I. fáze se zhotovitel zúčastní společného jednání o návrhu územního plánu dle stavebního
zákona. Součástí společného projednání bude prezentace I. fáze díla spojená s odborným výkladem

Termín dokončení I. FÁZE

13. 1. 2015

Více na http://www.vysokaupribrame.cz/sluzby/uzemni-plan-obce/proces-zpracovani/

Ad 10) Informace ze Svazku obcí Antonín Dvořák

- nové webové stránky Svazku
www.soad.cz
- přípravné administrativní práce v rámci nového programovacího období 2014 -2020
- příprava změny projektu – nová gravitační trasa z Vysoké do Třebska je PRŮCHODNÁ

Ad 11) Kulturní a jiné pozvánky – podzim 2014
čtvrtek
18. 9. 2014
19:00
neděle
21. 9. 2014
15 :00 – 19:00
úterý
23. 9. 2014
16:30 – 17:00
sobota
27. 9. 2014
20:00 víkend
10. – 11. 10. 2014
víkend
10. – 11. 10. 2014
sobota
11. 10. 2014
19:00
neděle
12. 10. 2014
15:00 – 16:00
neděle
12. 10. 2014
15:00 – 18:00
pátek
17. 10. 2014
17:00
pátek
17. 10. 2014
19:00
úterý
? 4. 11. 2014
19:00
pátek
28. 11. 2014
17:00
pátek
19. 12. 2014
18:00

Koncert na zámečku
CEMPÍREK FEST
Svoz nebezpečného odpadu
Posvícenská zábava
Volby 2014
Velkoobjemový odpad
Koncert na zámečku
Sběr elektroodpadu
Železná neděle
Tvořivá dílna pro děti
Koncert na zámečku
Ustavující zast. schůze
Tvořivá dílna pro děti
Vánoční setkání na návsi

Podrobnosti na http://www.vysokaupribrame.cz

D01.Návrh na uzavření smlouvy o pronájmu obecních pozemků s ÚKZÚZ,
D02.Návrh na uzavření smlouvy o pronájmu obecních pozemků s ZD KH a.s.,
D03.Návrh na uzavření smlouvy o pronájmu obecních pozemků s Tomášem Němcem,
D04.Ukončení projektu „Nová trasa kanalizačního přivaděče“,
- projekt ukončen jako úspěšný (cena 374 950 bez DPH)
- změna z tlakového přivaděče do Třebska na gravitační
D05.Nový investiční záměr „autobusové nástupiště a zastávka“

Děkujeme všem za výbornou spolupráci
ve volebním období 2010 – 2014.

Přejeme pohodový zbytek týdne.
Zastupitelé Vaší obce

