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Výpis má pouze informativní charakter. S ohledem na zákon č. 101/2000 Sb., 
 o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, jsou některé údaje  

z dokumentu vypuštěny. 

 
Výpis usnesení č. 2/2014 

z 2. veřejného zasedání zastupitelstva obce Vysočany, konaného dne 12. prosince 2014 
 

Bod programu č. 1 

 
2/2014/01: Zastupitelstvo obce schvaluje program jednání 2. veřejného zasedání. 
 
2/2014/02: Zastupitelstvo obce schvaluje opatření, že diskuse bude probíhat ke každému bodu 

zvlášť. 
 
Bod programu č. 2 

   
2/2014/03: Zastupitelstvo obce schvaluje složení pracovního předsednictva ve složení z členů 

rady obce: ověřovatele zápisu – pí Ing. Lenku Ševčíkovou a p. Mgr. Martina 
Koupého, návrhovou komisi – p. Mgr. Bořivoje Sekaninu a p. Marka Šmída. 

 
Bod programu č. 3 

 
2/2014/04: Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu o činnosti rady obce. 
 
Bod programu č. 4 

 
2/2014/05: Zastupitelstvo obce schvaluje Jednací řád Zastupitelstva obce Vysočany. 
 
Bod programu č. 5 

 
2/2014/06: Zastupitelstvo obce schvaluje hospodaření obce k 31. 10. 2014. 
 
Bod programu č. 6 

 
2/2014/07: Zastupitelstvo obce schvaluje Rozpočtové opatření č. 11/2014 dle přílohy č. 1. 
 
2/2014/08: Zastupitelstvo obce schvaluje Rozpočtové opatření č. 12/2014 dle přílohy č. 2. 

 
2/2014/09: Zastupitelstvo obce schvaluje Rozpočtové opatření č. 13/2014 dle přílohy č. 3. 
 
Bod programu č. 7 

 
2/2014/10: Zastupitelstvo obce schvaluje zástupce obce do Svazku obcí Drahanská vrchovina 

ve složení: p. Bc. Josef Ovad, pí Ing. Lenka Ševčíková a p. Marek Šmíd. 
 
Bod programu č. 8 

 
2/2014/11: Zastupitelstvo obce schvaluje zástupce obce do Svazku obcí Drahansko a okolí 

p. Bc. Josefa Ovada. 
 
Bod programu č. 9 
 

2/2014/12: Zastupitelstvo obce schvaluje zástupce obce do Spolku pro rozvoj venkova 
Moravský kras p. Mgr. Bořivoje Sekaninu. 

 
Bod programu č. 10 
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2/2014/13: Zastupitelstvo obce schvaluje odměnu neuvolněnému členu zastupitelstva – 
místostarostovi p. Mgr. Bořivoji Sekaninovi ve výši 5.000 Kč/měs. od 12. 12. 2014. 

 
2/2014/14: Zastupitelstvo obce schvaluje odměnu neuvolněnému členu zastupitelstva – členu 

rady a předsedovi finančního výboru p. Markovi Šmídovi ve výši 1.700 Kč/měs. 
od 12. 12. 2014. 

 
2/2014/15: Zastupitelstvo obce schvaluje odměnu neuvolněnému členu zastupitelstva – členu 

rady a předsedovi kontrolního výboru p. Mgr. Martinovi Koupému ve výši 
1.700 Kč/měs. od 12. 12. 2014. 

 
2/2014/16: Zastupitelstvo obce schvaluje odměnu neuvolněnému členu zastupitelstva – člence 

rady a předsedkyni komise kulturní a sociální pí Ing. Lence Ševčíkové ve výši 
2.000 Kč/měs. od 12. 12. 2014. 

 
Bod programu č. 11 

 
2/2014/17: Zastupitelstvo obce schvaluje Dodatek č. 2 ke Smlouvě o úvěru č. 10085/12/LCD 

ze dne 30. 5. 2012 mezi Českou spořitelnou, a.s. se sídlem Olbrachtova 1929/62, 
140 00 Praha 4, IČ 45244782 a obcí Vysočany a pověřuje starostu k podpisu 
Dodatku. 

 
Bod programu č. 12 

 
2/2014/18: Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočet obce pro rok 2015 v paragrafovém znění. 
 
2/2014/19: Zastupitelstvo obce svěřuje radě obce v souladu s § 102 ods. 2 písm. a) zákona č. 

128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, provádění rozpočtových opatření v plném 
rozsahu dle § 16 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 
rozpočtů, v platném znění, a ukládá radě obce předkládat zastupitelstvu obce ke 
schválení provedená rozpočtová opatření. 

 
2/2014/20: Zastupitelstvo obce schvaluje pro ZŠ Vysočany neinvestiční příspěvek ve výši 

1.100.000 Kč na rok 2015 jako závazný ukazatel a v rámci tohoto ukazatele 
stanovuje částku 337.000 Kč na výdaje za plyn, elektrickou energii, vodu 
a 100.000 Kč na opravu sociálního zařízení pro žáky. Nedočerpané prostředky z 
částky 437.000 Kč nesmí být využity k úhradě jiných výdajů. 
 

2/2014/21: Zastupitelstvo obce schvaluje pro MŠ Vysočany neinvestiční příspěvek ve výši 
300.000 Kč na rok 2015 jako závazný ukazatel a v rámci tohoto ukazatele 
stanovuje částku 90.000 Kč na výdaje za plyn, elektrickou energii a vodu. 
Nedočerpané prostředky z částky 90.000 Kč nesmí být využity k úhradě jiných 
výdajů. 

 
Bod programu č. 13 

 
2/2014/22: Zastupitelstvo obce schvaluje Rozpočtový výhled pro roky 2016-2017. 
 
Bod programu č. 14 

 
2/2014/23: Zastupitelstvo obce schvaluje výši poplatku za svoz komunálních odpadů v částce 

520 Kč pro poplatníka na rok 2015. 
 
2/2014/24: Zastupitelstvo obce schvaluje obecně závaznou vyhlášku č. 1/2014, kterou se mění 

a doplňuje vyhláška č. 1/2013 o místním poplatku za provoz systému 
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních 
odpadů. 
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Bod programu č. 15 

 
2/2014/25: Zastupitelstvo obce schvaluje prodej části pozemku p.č. 195/20 v k.ú. Housko, 

obec Vysočany, p. M.J. a pí R.J. , za cenu 22,- Kč/m2, oddělený geometrickým 
plánem č. 153-27/2014 jako p.č. 195/38 o výměře 28 m2 a pověřuje starostu 
k podpisu kupní smlouvy. Kupující uhradí veškeré další náklady spojené 
s převodem pozemku. 

 
Bod programu č. 16 

 

2/2014/26: Zastupitelstvo obce neschvaluje Smlouvu o bezúplatném převodu vlastnického 
práva k nemovité věci a o zřízení věcného práva č. UZSVM/BVY/3659/2014-BVYR 
mezi Českou republikou – Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových, 
se sídlem Rašínovo nábřeží 42, 128 00 Praha 2 a obcí Vysočany na bezúplatný 
převod pozemku p.č. 757/14 v k.ú. Molenburk, obec Vysočany. 

 
 
 
 
   
 
Ověřovatelé:  Ing. Lenka Ševčíková , v.r.     .……….…………....….... 
  
 
  Mgr. Martin Koupý, v.r.                .……………....….…….... 
. 
 
 
 
 
    ……………………………                   …………………………… 
                Mgr. Bořivoj Sekanina, v.r.    Bc.  Josef Ovad, v.r.   
        místostarosta obce         starosta obce 

 


