Zápis z veĜejného zasedání zastupitelstva obce Výprachtice, konaného dne
14. února 2006 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úĜadu.

PĜítomní: JUDr. Miroslav Stejskal, Jana Skalická, Luboš Merta, Marcela Pfitznerová,
VČra Jandejsková, Ivo Chládek, Libor Chaloupek, Jan Moravec, Marie
Hanyšová, JindĜich Stejskal
Omluveni: Josef Skalický
Hosté:

0

Program: 1/
2/
3/
4/
5/
6/
7/

Zahájení
Volba þlenĤ mandátové a návrhové komise
Schválení výsledku hospodaĜení a závČreþného úþtu obce za rok 2005
Schválení rozpoþtu obce na rok 2006
Schválení spisového a skartaþního Ĝádu
Poskytnutí finanþního pĜíspČvku (daru) na dČtský karneval
PĜevedení zlepšeného výsledku hospodaĜení do rezervního fondu
pĜíspČvkové organizace MateĜské školy Výprachtice
8/ Schválení zámČru pronájmu nebytových prostor v kulturním domČ a
místnosti urþené k provozování masáží a kosmetiky
9/ Schválení postupu pĜi výbČru zájemcĤ o pronajaté nebytové prostory,
uvedené v bodČ 8
10/ Ostatní
11/ Diskuse
12/ Návrh usnesení
13/ ZávČr

VeĜejné zasedání zahájil starosta obce JUDr. M. Stejskal, který pĜivítal zastupitele a seznámil
je s programem jednání
PĜedložený program jednání byl schválen.
Schváleno: 10-0-0
Volba komisí:
Mandátová komise ve složení: Luboš Merta, JindĜich Stejskal
Schváleno: 10-0-0
Návrhová komise ve složení:

Jan Moravec, Marie Hanyšová
Schváleno: 10-0-0

1/ ZO schvaluje celoroþní hospodaĜení obce a závČreþný úþet obce za rok 2005 bez výhrad.
Schváleno: 10-0-0

2/ ZO schvaluje rozpoþet obce na rok 2006 bez výhrad rozpoþet obce Výprachtice na rok
2006, a to dle pĜedloženého návrhu, který se zakládá k tomuto usnesení jako pĜíloha.
Schváleno: 10-0-0
3/ ZO schvaluje spisový a skartaþní Ĝád obecního úĜadu, dle pĜedloženého návrhu.
Schváleno: 10-0-0
4/ ZO schvaluje poskytnutí daru ve výši 3.000,- Kþ pro SDH Výprachtice, se sídlem
Výprachtice þp. 7, 561 34 Výprachtice. Dar je urþen na financování akcí pro dČti.
Schváleno: 10-0-0
5/ ZO schvaluje pĜevedení zlepšeného hospodáĜského výsledku hospodaĜení pĜíspČvkové
organizace MateĜská škola Výprachtice, pĜedstavujícího þástku 32.777,32 Kþ, do rezervního
fondu této pĜíspČvkové organizace s tím, že rezervní fond bude sloužit pro provozní úþely
v roce 2006 a na nákup hraþek.
Schváleno: 10-0-0
6/ ZO schvaluje zámČr pronájmu nebytových prostor v budovČ þp. 216 v k.ú. Výprachtice
(kulturní dĤm) a nebytových prostor v 1. NP budovy þp. 175 (1 místnost – masáže,
kosmetika.
Schváleno: 10-0-0
7/ ZO bere na vČdomí výpovČć z nájmu kulturního domu þp. 216, podanou panem Davidem
Doleþkem, dosavadním nájemcem pĜedmČtných nebytových prostor a dále dohodu o ukonþení
nájmu nebytových prostor (jedna místnost v 1. NP užívaná jako masáže a pedikĤra) v domČ
þp. 175, uzavĜenou s paní Marií Markovou.
ZO schvaluje následující postup pro pronájem nebytových prostor v domČ þp. 216 v k.ú.
Výprachtice (kulturní dĤm) a nebytových prostor v 1. NP budovy þp. 175 (1 místnost –
masáže, kosmetika):
- Nebytové prostory budou pronajaty za stejných podmínek, za jakých nebytové prostory
užíval pĜedchozí nájemce.
- Nový nájemce musí splĖovat následující pĜedpoklady: - beztrestnost, vyuþen v oboru
(þíšník, kuchaĜ, kosmetiþka, masérka), pĜípadnČ odpovČdný zástupce, živnostenský list a
dobré reference z pĜedchozího pracovištČ.
V pĜípadČ, že se pĜihlásí více uchazeþĤ provede výbČr nových nájemcĤ komise ve složení:
Luboš Merta, Marcela Pfitznerová a Libor Chaloupek. ZO povČĜuje starostu obce, aby
uzavĜel smlouvu o nájmu a pronájmu nebytových prostor s nájemci za výše uvedených
podmínek.
Schváleno: 10-0-0
8/ ZO schvaluje prominutí tČchto pohledávek:
a) 3.422,- Kþ - MUDr. ZuzanČ Jedliþkové, bytem: BystĜec þp. 173 - nedoplatek nákladĤ za
vytápČní zubní ordinace v budovČ þp. 3
a) 1.707,- Kþ - Marii Markové, bytem: Lanškroun – Ostrovského PĜedmČstí, Vanþurova
66/II. – nedoplatek nákladĤ za vytápČní nebytových prostor v budovČ þp. 175 (masáže,
pedikĤra).
Schváleno: 10-0-0

9/ ZO obce ruší své usnesení þíslo 185 ze dne14. 12. 2005, dĤvodem je odmítnutí pĜidČlení
bytu vybraným nájemcem.
Schváleno: 10-0-0
10/ ZO souhlasí, aby byt 4 o velikosti 2+1 v NP domu þp. 287 byl pronajat paní IvanČ
Vernerové a panu Antoniovi Tosto (1 dítČ), oba bytem Výprachtice þp. 287 a byt þíslo 1 o
velikosti 2 + 1 v pĜízemí domu þp. 287, aby byl pronajat manželĤm Klementovým (1 dítČ),
bytem: TĜešĖovecká 301, Lanškroun.
Byty se pronajímají za stejných podmínek, jak bylo uvedeno v usnesení þíslo 113, ze dne 25.
þervence 2005.
ZO souhlasí s prodloužením nájmu bytu o velikosti 1+kk v prvním patĜe domu þp. 287 ve
Výprachticích paní Mgr. JanČ Pazderové.
Schváleno: 9-0-1
11/ ZO schvaluje poskytnutí daru ve výši 1.000,- Kþ rodiþĤm dČtí, které dojíždČjí do ZŠ
JindĜicha Praveþka Výprachtice z obcí ýenkovice a HeĜmanice a dále rodiþĤm dítČte, které
v roce 2006 nastoupí do první tĜídy ZŠ JindĜicha Praveþka Výprachtice.
Schváleno: 10-0-0
12/ ZO schvaluje zámČr pĜevodu (prodeje)
k výstavbČ rodinného domku.

pozemku 322/12 v k.ú. a obci Výprachtice
Schváleno: 10-0-0

13/ ZO se seznámilo s projektem vČtrné elektrárny ve ValteĜicích s tím, že vyjádĜení ZO bude
podmínČno souhlasem obþanĤ z ValteĜic a ze Zajeþína.
14/ ZO udČluje v souladu s ust. § 23 odst. 3, zák. þíslo 561/2004 výjimku ze stanoveného
poþtu žákĤ na tĜídu, a to o 4 žáky ménČ, než je stanoveno tímto zákonem. ZO se souþasnČ
zavazuje hradit zvýšené výdaje na vzdČlávací þinnost Základní školy JindĜicha Praveþka,
Výprachtice, okres Ústí nad Orlicí.
Schváleno: 10-0-0
15/ ZO povČĜuje starostu obce, aby požádal Pardubický kraj o grant urþený na pomoc
hasiþĤm, a to až do výše 100 tis. Kþ s tím, že 30 % nákladĤ uhradí obce Výprachtice.
Schváleno: 10-0-0
16/ ZO souhlasí s vytvoĜením celkem 5 veĜejnČ prospČšných míst za pĜedpokladu získání
dotace z ÚĜadu práce v Ústí nad Orlicí.
Schváleno: 10-0-0
17/ ZO vzalo na vČdomí oznámení o obsazení místa úĜedníka v souvislosti s potĜebou Ĝešit
agendu, kterou v souþasné dobČ zajišĢuje paní Jana Skalická. Postup pĜi získání pracovníka
na vedení této agendy bude realizován v souladu se zák. þíslo 312/2002 Sb. „o úĜednících
územnČsprávních celkĤ“.

18) ZO souhlasí s souvislosti se stavbou provozovny kovovýroby, vþetnČ odpadní jímky,
venkovní kanalizace, pĜípojky NN, terénních úprav a zpevnČných ploch, na ppþ. 1875 a 1876
v k.ú. Výprachtice, stavebník pan JindĜich Beran ml., bytem Výprachtice þp. 272,
s následujícím:
1) S vynČtím þásti ppþ. 1875 (280 m2) a þásti ppþ. 1876 (200 m2) v k.ú. a obci Výprachtice
ze zemČdČlského pĤdního fondu.
2) Se zĜízením hospodáĜského sjezdu na ppþ. 3228/1 v k.ú. Výprachtice, pozemek ppþ.
3228/1 je ve vlastnictví obce.
3) S umístČním þásti pĜípojky NN podzemním kabelem na ppþ. 1935/2 v k.ú. Výprachtice,
pozemek ppþ. 1935/2 je ve vlastnictví obce Výprachtice.
Schváleno: 10-0-0
Diskuse:
Paní Hanyšová vyslovila požadavek, aby údaje o rozpoþtu a závČreþném úþtu za rok 2005 a o
schváleném rozpoþtu na rok 2006 byl zveĜejnČn ve Výprachtických novinách.
Starosta obce Miroslav Stejskal odpovČdČl, že jejímu požadavku vyhoví.

Zpráva mandátové komise:
Zprávu pĜednesl Luboš Merta – zasedání se zúþastnilo 10 þlenĤ zastupitelstva, þlenové
omluveni, zasedání je usnášeníschopné.

Schváleno: 10-0-0
Zpráva návrhové komise:
Návrh na usnesení pĜednesl Jan Moravec . Návrh usnesení byl schválen.
Schváleno: 10-0-0
Starosta podČkoval pĜítomným za úþast a veĜejné zasedání ukonþil.

Zapsala: p. Pfitznerová
OvČĜovatelé:

starosta
JUDr. Miroslav Stejskal

101/ ZO souhlasí s uzavĜením dodatku ke smlouvČ o dílo s uchazeþem Adolf Pech,
Lanškroun, DvoĜákova 478, Iý 60147768. PĜedmČtným dodatkem se snižuje pĤvodnČ
sjednaná cena díla, která pĜedstavovala þástku

