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Usneseni 

z 2. zasedání zastupitelstva obce Vysoká, konaného dne 15.12.2010 v 18. hodin 

na obecním úřadě ve Vysoké 

 

Přítomni: Hrancová Marcela, Hranec Radim, Budínský Antonín, 

        Křížková Vlasta, Dudicová Anežka, Kusová Martina 

       Šesták Jan 

Návrhová komise: Křížková Vlasta, Kusová Martina 

Ověřovatele zápisu: Budínský Antonín, Šesták Jan 

Zapisovatel: Dudicová Anežka 

 

1/2 z.o. schvaluje program 1. zasedání zastupitelstva 

schváleno 6 hlasy 

1a/2 z.o. schvaluje doplnění programu v bodě 14 – prověření smlouvy na 

pronájem celnice v Bartultovicích 

schváleno 5 hlasy, 1 se zdržel hlasování 

2/2. z.o. bere na vědomí slib zastupitele pana Jana Šestáka 

3/2. z.o. schvaluje obecně závaznou vyhlášku o místním poplatku za provoz 

systému shromažďování, sběru, přepravy,třídění, využívání a odstraňování 

komunálního odpadu 

schváleno 7 hlasy 

4/2 z.o. schvaluje cenový návrh fa Marius Pedersen na odvoz odpadu v roce 

2011 

schváleno 7 hlasy 

5/2 z.o. stanovuje poplatek za odvoz odpadu podnikatelům ve výši 1800,-Kč 

pro rok 2011 

schváleno 7 hlasy 

6/2. z.o. schvaluje rozpočet obce na rok 2011 

schváleno 7 hlasy 

7/2. z.o. schvaluje cestovní náhrady na služební cesty zastupitelů dle zákona 

462/2009 Sb. ve znění pozdějších předpisů 

schváleno 7 hlasy 

8/2. z.o. bere na vědomí směrnici k provedení inventarizace majetku, 

pohledávek závazků obce ke dni 31.12.2010 

9/2 z.o. bere na vědomí rozpočet Mikroregionu Krnovsko na rok 2011 

10/2 z.o. bere na vědomí rozpočtový výhled Mikroregionu Krnovsko na rok 

2012-2013 

11/2 z.o. schvaluje členské příspěvky na rok 2011 Mikroregionu Osoblažsko 

na jednotlivé projekty v celkové výši příjmy 60.195,40Kč, výdaje 87.843,70Kč 
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schváleno 7 hlasy 

12/2 z.o. schvaluje smlouvu o výpůjčce pozemku p.č. 967/1 v k.ú. Bartultovice 

za účelem výstavby odpočívadla 

schváleno 7 hlasy 

13/2 z.o. schvaluje plán zasedání na rok 2011 

schváleno 7 hlasy 

14/2 z.o. ukládá starostce právně prošetřit uzavřenou smlouvu o pronájmu 

celnice v Barultovicích a projednat možnost využití sociálního zařízení pro 

řidiče kamionů 

termín do 17.2.2011 

 

 

 

 

 

Ukončeno dne 15.12.2010   zapsala: Dudicová Anežka 

       V 19.00 hod. 

 

 

 

Marcela Hrancová    Radim Hranec 

   starostka obce       místostarosta 
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