
 
 

U S N E S E N Í   č. 1/2020 

ze schůze ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOČINA 

ze dne 26. 2. 2020 konané ve Dřevíkově 

 
 

ZASTUPITELSTVO OBCE 

BERE NA VĚDOMÍ: 
 Zprávu o činnosti OÚ k 26. 2. 2020 

 Plnění rozpočtu za rok 2019 

 Zprávu o dílčím přezkoumání hospodaření obce 

 Protokoly o kontrole HZS PK 

 Rozpočtové změny č. 23 – 25 
 

SCHVALUJE: 

 Schodkový rozpočet na rok 2020. Schodek je kryt finančním zůstatkem z roku 2019 

 Záměr prodeje pozemku p.č. 909/8 v k.ú. Rváčov u Hlinska   

 Pravidla sociálního fondu pro rok 2020 

 Dodatek ke smlouvě o zajištění stomatologických pohotovostních služeb 

 Dodatek ke smlouvě o zajištění lékařské služby první pomoci (LSPP) 

 Příspěvky: 
- Jednota - Možděnice                                               40 000,- Kč 

- Obl. charita Nové Hrady                                        15 000,- Kč 

- Společnost Matana                                                 10 000,- Kč 

- Fokus Vysočina                                                        8 000,- Kč 

- SK Rváčov                                                           150 000,- Kč 

- ZŠ Trhová Kamenice                                             10 000,- Kč 

- MŠ Trhová Kamenice                                            10 000,- Kč 

- Oddíl Tapouch                                                       10 000,- Kč 

- Městská knihovna Chrudim – výměnný fond knih 5 000,- Kč 

                                     - Myslivecký spolek                                                 20 000,- Kč 

 Smlouvu o zřízení věcného břemene č. IP – 12-2008990/VB/3 

 Umístění vodovodní přípojky na pozemku p.č. 384/31 v k.ú. Dřevíkov 

             Vypsání výběrového řízení na akci „Podpora veřejné dopravy v obci Vysočina – část       

             Rváčov“  a pověřuje firmu JD Dotace realizací výběrového řízení 

  Smlouvu se společností Nadace Agrofert 

  Jmenování odborného lesního hospodáře  

  Smlouvu s PK o poskytnutí účelové dotace č. OSV/20/20408 – Sociální služby  

  Inventarizaci k 31. 12. 2019 včetně likvidačního protokolu 

 

Pověřuje: 

Starostu obce pana Tomáše Dubského a místostarostu pana Zdeňka Štengla k zastupování 

obce na valné hromadě společnosti VaK Chrudim 

 

 

 



Usnesení k akci:  

„Obec Vysočina – Stavební úpravy objektu č.p. 53 spojené s vestavbou bytů“  

 

1) Zastupitelstvo obce Vysočina schvaluje podání žádosti o dotaci na záměr „Obec 

Vysočina –Stavební úpravy objektu č.p. 53 spojené s vestavbou bytů“ v rámci 7. 

výzvy Programu 29822 Ministerstva financí ČR z podprogramu 298D2230 Podpora 

výstavby, obnovy a provozování komunální infrastruktury. 

2) Zastupitelstvo obce Vysočina schvaluje investiční záměr jako povinnou přílohu 

žádosti o dotaci na záměr „Obec Vysočina –Stavební úpravy objektu č.p. 53 spojené 

s vestavbou bytů“ v rámci 7. výzvy Programu 29822 Ministerstva financí ČR 

z podprogramu 298D2230 Podpora výstavby, obnovy a provozování komunální 

infrastruktury. 

3) Zastupitelstvo obce vymezuje tímto usnesením okruh žadatelů o obecní byty primárně 

v bytovém domě č.p. 53 v Možděnici pro občany regionu Hlinsko. 

4) Zastupitelstvo obce schvaluje, že výběr žadatelů o bydlení v bytovém domě č.p. 53 

v Možděnici   bude posuzován vždy na základě podané žádosti a na základě 

Zastupitelstvem obce stanovených kritérií. 

5) Zastupitelstvo obce schvaluje návrh nájemní smlouvy, která je povinnou přílohou 

žádosti o dotaci na záměr „Obec Vysočina –Stavební úpravy objektu č.p. 53 spojené 

s vestavbou bytů“  v rámci 7. výzvy Programu 29822 Ministerstva financí ČR 

z podprogramu 298D2230 Podpora výstavby, obnovy a provozování komunální 

infrastruktury a zavazuje se v případě její akceptace ze strany poskytovatele dotace 

nebo po úpravách vyžadovaných ze strany poskytovatele dotace podle ní postupovat 

vůči budoucím žadatelům o obecní byty. Výše nájemného se určuje 50,- Kč/m2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

…………………………………                                             ….………………………………. 

Dubský Tomáš – starosta                                                         Štengl Zdeněk - místostarosta  


