
Výpis má pouze informativní charakter. S  ohledem na zákon č.
110/2019 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších

předpisů, jsou některé údaje z  dokumentu vypuštěny.

Výpis usnesení č. 9/2019
z 9. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Vysočany, konaného dne 13. prosince 2019

Bod programu č. 1

9/2019/01: Zastupitelstvo obce schvaluje program jednání 9. veřejného zasedání.

9/2019/02: Zastupitelstvo obce schvaluje opatření, že diskuse bude probíhat ke každému bodu
zvlášť.

Bod programu č. 2
  
9/2019/03: Zastupitelstvo obce  schvaluje  složení pracovního předsednictva ve složení z členů

rady  obce:  ověřovatele  zápisu  –  Radka  Hejče  a  Mgr.  Václava  Kolomazníčka,
návrhovou komisi – Ing. Bc. Lenku Sedlákovou a Luďka Škaroupku.

Bod programu č. 3

9/2019/04: Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu o činnosti rady obce.

Bod programu č. 4

9/2019/05: Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu Finančního výboru Zastupitelstva obce
Vysočany.

Bod programu č. 5

9/2019/06: Zastupitelstvo obce schvaluje hospodaření obce k 31. 10. 2019.

Bod programu č. 6

9/2019/07: Zastupitelstvo obce bere na vědomí Rozpočtové opatření č. 9/2019 dle přílohy č. 1.

9/2019/08: Zastupitelstvo obce bere na vědomí Rozpočtové opatření č. 10/2019 dle přílohy č. 2.

9/2019/09: Zastupitelstvo obce schvaluje Rozpočtové opatření č. 11/2019 dle přílohy č. 3.

1



Bod programu č. 7

9/2019/10: Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočet obce pro rok 2020 v paragrafovém znění.

9/2019/11: Zastupitelstvo  obce  schvaluje  pro  ZŠ  Vysočany  neinvestiční  příspěvek  ve  výši
950.000 Kč na rok 2020 jako závazný ukazatel a v rámci tohoto ukazatele stanovuje
částku  177.000 Kč na  výdaje  za  plyn,  elektrickou  energii,  vodu  a  stočné.
Nedočerpané prostředky z částky 177.000 Kč nesmí být  využity k úhradě jiných
výdajů.

9/2019/12: Zastupitelstvo  obce  schvaluje  pro  MŠ  Vysočany  neinvestiční  příspěvek  ve  výši
300.000 Kč na rok 2020 jako závazný ukazatel a v rámci tohoto ukazatele stanovuje
částku 65.000 Kč na výdaje za plyn, elektrickou energii, vodu a stočné. Nedočerpané
prostředky z částky 65.000 Kč nesmí být využity k úhradě jiných výdajů.

Bod programu č. 8

9/2019/13: Zastupitelstvo  obce  schvaluje  střednědobý výhled rozpočtu  obce  na roky 2021 a
2022. 

Bod programu č. 9

9/2019/14: Zastupitelstvo  obce schvaluje pro  rok  2020  výši  poplatku  za  svoz  komunálních
odpadů v částce 570 Kč na poplatníka.

9/2019/15: Zastupitelstvo  obce  schvaluje obecně  závaznou  vyhlášku  č.  1/2019,  o  místním
poplatku za provoz systému shromažďování,  sběru, přepravy, třídění,  využívání  a
odstraňování komunálních odpadů.

Bod programu č. 10

9/2019/16: Zastupitelstvo  obce  schvaluje obecně  závaznou  vyhlášku  č.  2/2019,  o  místním
poplatku ze psů.

Bod programu č. 11

9/2019/17: Zastupitelstvo  obce schvaluje prodej  pozemku p.č. 824/52 - část  v k.ú. Molenburk,
obec Vysočany, oddělený geometrickým plánem č. 386 – 279/2019 jako díl „c“  o
výměře 381 m2  za cenu 400 Kč/m2 mezi obcí Vysočany a panem F. Š.,  a pověřuje
starostu k podpisu kupní smlouvy.

Bod programu č. 12

9/2019/18: Zastupitelstvo obce schvaluje nákup pozemku p.č. 824/51 - část  v k.ú. Molenburk,
obec Vysočany, oddělený geometrickým plánem č. 386 – 279/2019 jako díl „b“  o
výměře 23 m2  za cenu 50 Kč/m2 od pana F.Š.,  a pověřuje starostu k podpisu kupní
smlouvy.
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Bod programu č. 13

9/2019/19: Zastupitelstvo  obce schvaluje nákup  pozemku  p.č.  st.  13,  v k.ú.  Housko,  obec
Vysočany – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 87 m2, jehož součástí je stavba
občanské vybavenosti č.p. 26 (prodejna Jednota, spotřební družstvo v Boskovicích),
dále pozemek p.č. 1/4 - ostatní plocha, zeleň, o výměře 66 m2, vše za celkovou cenu
681.610 Kč a pověřuje starostu k podpisu kupní smlouvy.

Bod programu č. 14

9/2019/20: Zastupitelstvo  obce  schvaluje  Zprávu  o  uplatňování  Územního  plánu  Vysočany
s pokyny pro zpracování  návrhů změn za  období  říjen  2016 až říjen  2019,  které
budou pořizovány  zkráceným způsobem v souladu s  ustanoveními  §55a až  §55c
zákona č. 183/2006 Sb., v platném znění.

Bod programu č. 15

9/2019/21: Zastupitelstvo  obce schvaluje  podání  žádosti  o  dotaci  v rámci  dotačního  titulu
117d8210B – Podpora obnovy sportovní  infrastruktury  z podprogramu 117D8210
Podpora  obnovy  a  rozvoje  venkova  z Ministerstva  pro  místní  rozvoj  na  akci
„Multifunkční hřiště s běžeckou dráhou, opěrnými stěnami a oplocením“.

Ověřovatelé: Radek Hejč  v.r.  
 

Mgr. Václav Kolomazníček  v.r.             
.

                
 Ing. Bc. Lenka Sedláková v.r. Bc.  Josef Ovad v.r.
      místostarostka obce    starosta obce        
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