ZÁPIS
z 14. zasedání zastupitelstva obce Vysoká Pec konaného 28. června 2021
konaného dne 28. června 2021 od 18:00 hod.
v budově č.p. 174
Přítomni: Hüttner Tomáš, Hüttner Jan, Ing. Košner Jindřich, Malý Václav, Šaroch
Radek, Bc. Zázvorka Vlastimil, Ing. Zettl Petr Josef
Omluveni:
Hosté: prezenční listina přílohou
Zapisovatel: Romana Malá
1. Zahájení a schválení programu jednání
Starosta přivítal přítomné a zahájil zasedání v 18:00 hodin konstatováním, že
zastupitelstvo je usnášeníschopné a že informace o době a místě zasedání včetně
navrhovaného programu byla zveřejněna na úřední desce od 17.6.2021 do 28.6.2021
včetně.
Program:
1) zahájení a schválení programu
2) volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu
3) kontrola plnění usnesení
4) obecně závazná vyhláška obce Vysoká Pec č. 1/2021 o místním poplatku z pobytu
5) projednání žádostí o slevu plateb vodného a stočného
6) žádost o zapůjčení areálu Westernového městečka – charitativní jarmark pro NF
šance onkoláčkům
7) žádost o povolení konání akce Traktoriáda
8) různé
Doplnění programu:
Starosta navrhl doplnit bod různé o:
a) projednání možnosti příspěvků pro místní obchod
b) zvýšení počtu zaměstnanců obecního úřadu
c) projednání náležitostí poptávky na pořízení obecního traktoru
d) žádost o dotaci z rozpočtu obce – Onkotým, z.s.
e) pomoc moravským obcím poničených tornádem
f) schválení smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene – ČEZ kabel NN
(zasněžování)
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce usnesením č. ZO/1/14/2021 schválilo program jednání v upraveném znění.
Výsledek hlasování:
Pro: 7

Zdržel se: 0

Proti: 0

Usnesení č. ZO/1/14/2021 bylo přijato.
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2. Volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu
Starosta doporučil, aby byl určen zapisovatel a dva ověřovatelé zápisu z dnešního
zasedání. Zapisovatelkou navrhl paní Romanu Malou, ověřovateli zápisu pana Ing.
Jindřicha Košnera a pana Radka Šarocha.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce usnesením č. ZO/2/14/2021 zvolilo zapisovatelkou paní Romanu
Malou a ověřovateli zápisu pana Ing. Jindřicha Košnera a pana Radka Šarocha
Výsledek hlasování:
Pro: 7

Zdržel se: 0

Proti: 0

Usnesení č. ZO/2/14/2021 bylo přijato.
3. Zpráva o kontrole plnění usnesení
Kontrolní výbor provedl kontrolu usnesení zastupitelstva obce Vysoká Pec a předložil
zprávu zastupitelstvu obce.
a) dotace na obnovu křížů a božích muk podél polních cest – Odložení. Dotace v r.
2022. Drobné úpravy hrazeny z rozpočtu obce.
b) nákup a umístění rozhledových zrcadel; úkol Jan Hüttner, příští zasedání
c) instalace WC na dětské hřiště
d) vytvoření informační mapy z leteckého snímku; úkol Jan Hüttner
e) cesta k p. Šilinkovi; úkol trvá
f) Vlastimil Zázvorka – návrh na posezení (lavičku) pod kaštany u bývalé sjezdovky
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce usnesením č. ZO/3/14/2021 vzalo na vědomí zprávu kontrolního
výboru o kontrole plnění usnesení. Zpráva tvoří přílohu zápisu.
Výsledek hlasování:
Pro: 7

Zdržel se: 0

Proti: 0

Usnesení č. ZO/3/14/2021 bylo přijato.
4. Obecně závazná vyhláška obce Vysoká Pec č. 1/2021 o místním poplatku z
pobytu
Starosta uvedl, že v oblasti místních poplatků byl změněn zákon. Proto je nyní nutné
schválit novou obecně závaznou vyhlášku obce č. 1/2021 o místním poplatku z pobytu.
Ke změnám došlo v ustanovení o osvobození od poplatku (doplněno bylo osvobození
od poplatku při pobytu, kterým je omezována osobní svoboda a pobytu ve zdrav.
zařízení poskytovatele lůžkové péče, pokud je tento pobyt hrazenou zdrav. službou
podle zákona upravujícího veřejné zdravotní pojištění, nebo pokud je její součástí).
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce usnesením č. ZO/4/14/2021 schválilo vydání obecně závazné
vyhlášky obce Vysoká Pec č. 1/2021 o místním poplatku z pobytu.
Výsledek hlasování:
Pro: 7

Proti: 0

Usnesení č. ZO/4/14/2021 bylo přijato.
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Zdržel se: 0

5. Projednání žádostí o slevu plateb vodného a stočného
Starosta seznámil přítomné s žádostmi občanů o slevu plateb vodného a stočného
za občany, kteří se prokazatelně celoročně nezdržují v místě svého trvalého pobytu.
Návrh usnesení:
a) Zastupitelstvo obce usnesením č. ZO/5a/14/2021 schvaluje poskytnutí slevy
vodného a stočného v roce 2021 za bratra xxxxxx, bytem xxxxxxx. Uhrazena bude
částka ve výši 20 % ceny pohyblivé složky vodného i stočného.
Výsledek hlasování:
Pro: 7

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení č. ZO/5a/14/2021 bylo přijato.
Návrh usnesení:
b) Zastupitelstvo obce usnesením č. ZO/5b/14/2021 schvaluje poskytnutí slevy
vodného a stočného v roce 2021 za syna xxxxx xxxxx, bytem xxxxx. Uhrazena bude
částka ve výši 20 % ceny pohyblivé složky vodného i stočného.
Výsledek hlasování:
Pro: 7

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení č. ZO/5b/14/2021 bylo přijato.
6) žádost o zapůjčení areálu Westernového městečka – charitativní jarmark pro
NF šance onkoláčkům
Starosta předložil zastupitelům žádost paní Lucie Süssnerové, která žádá o zapůjčení
areálu Westernového městečka v termínu od 6.8. – 9.8. 2021 z důvodu konání
3. ročníku charitativního jarmarku pro NF Šance Onkoláčkům.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce usnesením č. ZO/6/14/2021 schválilo pořádání akce 3. ročníku
charitativního jarmarku pro NF Šance Onkoláčkům ve Westernovém městečku
v termínu od 6.8. do 9.8. 2021.
Výsledek hlasování:
Pro: 7

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení č. ZO/6/14/2021 bylo přijato.
7) žádost o povolení konání akce Traktoriáda
Starosta předložil zastupitelstvu žádost pana xxxxx, který žádá o povolení pořádání
akce „Traktoriáda“, která se bude konat ve Westernovém městečku dne 21.8.2021
od 12:00 do 16.00 hod.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce usnesením ZO/7/14/2021 schválilo pořádání akce „Traktoriáda“
konané dne 21.8.2021 od 12:00 do 16:00 hod. a propůjčení areálu Westernového
městečka pro tuto akci.
Výsledek hlasování:
Pro: 7

Proti: 0

Usnesení č. ZO/7/14/2021 bylo přijato.
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Zdržel se: 0

8) Různé
a) projednání možnosti příspěvků pro místní obchod
Starosta tlumočil ústní žádost paní Zdeňky Pencákové o možnost poskytnutí příspěvků
na provoz obchodu. Návrh paní Pencákové je finanční příspěvek 10.000 Kč.
Zastupitelé se shodli na
- snížení nájemného na 1,- Kč měsíčně
- finanční příspěvek 5.000 Kč měsíčně
- proplácení faktur za elektřinu (přeplatky budou vráceny obci)
Tyto výhody a příspěvky budou platit od 1.7.do 31.12.2021 za podmínek zachování
otevírací doby 6 dní v týdnu, min. 30 hodin týdně.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce usnesením ZO/8/14/2021 schválilo pro místní obchod tyto výhody
či příspěvky
1. snížení nájemného na 1,- Kč měsíčně
2. finanční příspěvek 5.000 Kč měsíčně
3. proplácení faktur za elektřinu (přeplatky budou vráceny obci)
Tyto výhody a příspěvky budou platit do 31.12.2021 za podmínek zachování otevírací
doby: pondělí, úterý, středa a pátek 8:00 – 12:00 hodin a 15:00 – 17:00, čtvrtek 8:00 – 12:00
hodin, sobota 8:00 – 10:30 hodin.

Výsledek hlasování:
Pro: 7

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení č. ZO/8a/14/2021 bylo přijato.
b) zvýšení počtu zaměstnanců obecního úřadu
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce usnesením ZO/8b/14/2021 schválilo zvýšení počtu zaměstnanců
obecního úřadu na 4; zároveň schválilo zveřejnění veřejné výzvy k přihlášení zájemců
o obsazení pracovní pozice.
Výsledek hlasování:
Pro: 7

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení č. ZO/8b/14/2021 bylo přijato.
c) projednání náležitostí poptávky na pořízení obecního traktoru
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce usnesením ZO/8c/14/2021 schválilo náležitosti tří poptávek
na pořízení obecního traktoru, a to:
1. nový traktor
2. použitý traktor
3. příslušenství (sněhová fréza)
Výsledek hlasování:
Pro: 7

Proti: 0

Usnesení č. ZO/8c/14/2021 bylo přijato
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Zdržel se: 0

d) žádost o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu obce – Onkotým, z.s.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce usnesením ZO/8d/14/2021 schválilo žádost o dotaci z rozpočtu
obce spolku Onkotým, z.s. IČO: 09912690 se sídlem Rudné 250, 362 21 Vysoká Pec
ve výši 15.000 Kč na doprovodný program charitativního jarmarku.
Výsledek hlasování:
Pro: 7

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení č. ZO/8d/14/2021 bylo přijato
e) pomoc moravským obcím zasažených tornádem
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce usnesením ZO/8e/14/2021 schválilo peněžitou pomoc obcím
zasaženým tornádem, a to obci Stebno nacházející se v Ústeckém kraji 25.000 Kč a
obci Hrušky nacházející se v Jihomoravském kraji 25.000 Kč.
Výsledek hlasování:
Pro: 6

Proti: 1

Zdržel se: 0

Usnesení č. ZO/8e/14/2021 bylo přijato
f) Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene – služebnosti (Stavba
Vysoká Pec, KV, Rudné, pč. 1211/1, TS, vNN, kNN
Starosta předložil přítomným zastupitelům mapu a vysvětlil, v jakém místě dojde
k uložení kabelu do komunikace, který bude sloužit pro zasněžování v aréně TJ
Radon.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce usnesením ZO/8f/14/2021 schválilo Smlouvu o smlouvě budoucí
o zřízení věcného břemene – služebnosti (Stavba Vysoká Pec, KV, Rudné, pč. 1211/1,
TS, vNN, kNN
Výsledek hlasování:
Pro: 7

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení č. ZO/8f/14/2021 bylo přijato
Starosta ukončil zasedání v 18:50 hod. a pozval všechny přítomné na další zasedání.
Ve Vysoké Peci dne 8.7.2021

Zapsala: Romana Malá

Ověřovatelé zápisu:

Starosta: Tomáš Hüttner

Ing. Jindřich Košner
Radek Šaroch
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