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

PĜítomni: JUDr. Miroslav Stejskal, Jan Moravec, Jana Skalická, Ivo Chládek,
VČra Jandejsková, Libor Chaloupek, Marcela Pfitznerová, Luboš Merta,
JindĜich Stejskal
Omluveni:Josef Skalický, Marie Hanyšová
Program: 1/
2/
3/
4/
5/
6/
7/
8/
9/

Zahájení
Volba þlenĤ mandátové a návrhové komise
Schválení odmČn zastupitelstva obce, dle novely zákona
Darování pozemku ppþ. 322/12 v k.ú. Výprachtice k výstavbČ rodinného
domku
Stanovení nájmu ve nebytových prostorách
Diskuse
Ostatní
Návrh usnesení
ZávČr

VeĜejné zasedání zahájil starosta obce JUDr. M. Stejskal, který pĜivítal zastupitele a seznámil
je s programem jednání
PĜedložený program jednání byl schválen.
Schváleno: 9-0-0

Volba komisí:
Mandátová komise ve složení: Ivo Chládek, Libor Chaloupek
Schváleno: 9-0-0
Návrhová komise ve složení: Jan Moravec, VČra Jandejsková
Schváleno: 9-0-0
19) ZO schvaluje odmČny za výkon funkce þlenĤm zastupitelstva dle naĜízení vlády þíslo
50/2006 a doplatek rozdílu mezi dosavadní výší odmČn a výší odmČn podle tohoto naĜízení.
Schváleno: 9-0-0
20) ZO schvaluje darování pozemku ppþ. 322/12 v k.ú. Výprachtice k výstavbČ rodinného
domku, a to jednu ideální polovinu pozemku sleþnČ Elišce Hegerové, bytem Výprachtice þp.
243, 561 34 Výprachtice a druhou ideální polovinu pozemku panu Emerichu Drozdovi, bytem
Cotkytle 137, 561 32 Cotkytle. Darování pozemku se schvaluje za podmínek stanovených
usnesením ZO þíslo 29 písm. c/ ze dne 18. 12. 2002. Náklady spojené s pĜevodem hradí
obdarovaní spoleþnČ a nerozdílnČ.
Schváleno: 9-0-0

21) ZO stanoví s úþinností od 1. kvČtna 2006 v návaznosti na usnesení ZO þíslo 90, 91 a 92
ze dne 9. þervna 2005, nájem z pronajímaných nebytových prostor v budovČ þp. 175 na
35,- Kþ za 1 m2 pronajaté plochy.
Schváleno: 9-0-0
22/ ZO schvaluje uzavĜení smlouvy s JiĜím Schlezingerem na dodávku a montáž
gastrotechnologie do kulturního domu a restaurace „U Jana“, dĤm þp. 216 za cenu 56.870,Kþ vþetnČ DPH. Jedná se o následující vybavení kuchynČ:
vodní lázeĖ v cenČ
7.000,- Kþ
pec na pizu v cenČ
10. 600,- Kþ
míchaþ tČsta v cenČ
14.280,- Kþ
stoly nerez 2 ks v cenČ
7.400,- Kþ
elektrický sporák
17.850.- Kþ
Cena vybavení celkem þiní 56.870,- Kþ vþetnČ DPH. Sjednaná cena bude zaplacena
nejpozdČji do 30. 6. 2006.
Schváleno: 9-0-0
23/ ZO projednalo za úþasti Ĝeditele ZŠ JindĜicha Praveþka Výprachtice pana Mgr. Petra
Fiebigera pĜedsedy TJ Sokol Výprachtice pana JiĜího Kulhánka navržené stavební Ĝešení
pĜístavby šaten k tČlocviþnČ ZŠ JindĜicha Praveþka Výprachtice, zpracované firmou BKN
spol. s r.o. Vysoké Mýto s tím, že navržené Ĝešení schvaluje a povČĜuje starostu obce
k dalšímu jednání ohlednČ realizace pĜedmČtné akce. ZO vzalo na vČdomí, že na uvedenou
akci byla získána þástka 2 mil. Kþ a Ĝešení tedy bude odpovídat objemu prostĜedkĤ, které jsou
na realizaci díla k dispozici. Zázemí sestávající z WC pro muže a ženy, sprchových koutĤ a
šaten je nezbytnČ nutné k provozování tČlocviþny.
Schváleno: 9-0-0
24/ ZO projednalo škody na majetku obce vzniklé v dĤsledku tuhé zimy a povČĜilo starostu
obce, aby uplatnil nárok obce u Hasiþské vzájemné pojišĢovny.
Schváleno: 9-0-0
25/ ZO souhlasí s pronájmem bytu 1+2 v domČ þp. 7, dosud užívaného manželi Mlkvíkovými,
a to paní Evženii Uhrové, panu Miroslavu Dostálovi a paní IrenČ Guthové, bytem Dolní
ýermná þp. 229. Pronájem bude realizován v návaznosti na ukonþení nájemní smlouvy
s manž. Mlkvíkovými.
Schváleno: 9-0-0
26/ ZO souhlasí, aby þást ceny pronájmu nebytových prostor kulturního domu U Jána,
konkrétnČ þástka 2.000,- Kþ mČsíþnČ, byla zapoþítána nájemcem oproti poĜízení hmotného
majetku (zaĜízení a vybavení restaurace). StejnČ tak je možné zapoþíst náklady spojené
s opravami pĜedmČtné budovy.
Schváleno: 9-0-0

27/ ZO vzalo na vČdomí konání oslav 100. výroþí založení MČšĢanské školy ve Výprachticích
na den 20. 5. 2006. ZO souþasnČ vzalo na vČdomí program oslav 100. výroþí založení
mČšĢanské školy, pĜednesený Ĝeditelem školy p. Mgr. Petrem Fiebigrem.
Schváleno: 9-0-0
28/ ZO schvaluje bezúplatný pĜevod nákladního automobilu CAS 32 T 148, výrobní þíslo
22771-47, rok výroby 1975, poĜizovací cena 303.250,- Kþ, a to od ýeské republiky –
Hasiþského záchranného sboru Pardubického kraje, zastoupeného pplk. Ing. Miroslavem
Kvasniþkou, Ĝeditelem HZS Pardubického kraje, se sídlem Teplého 1526, 530 02 Pardubice,
Iý: 70885869

29/ ZO schvaluje navýšení pĜíspČvku zĜizovatele pro pĜíspČvkovou organizaci Základní školu
JindĜicha Praveþka, Výprachtice, okres Ústí nad Orlicí, se sídlem: Výprachtice þp. 390, Iý
70991715, a to o þástku 14.062,- Kþ.
Schváleno: 9-0-0
30/ ZO schvaluje návrh zadání ZmČny þ. 2 územního plánu obce Výprachtice.
Schváleno: 9-0-0
31/ ZO vzalo na vČdomí organizaþní pokyny k realizaci výsadby lesních stromkĤ v rámci
akce „Den zemČ“ ve Výprachticích. Organizací byl povČĜen starosta obce.

32/ ZO schvaluje cenu vodného pro rok 2006 ve výši 9,- Kþ za 1 m3 a cenu stoþného pro rok
2006 ve výši 21,-Kþ za 1 m3. Ceny jsou stanoveny s ohledem na výpoþet skuteþných
nákladĤ. ZO souþasnČ schvaluje výjimku pro odbČratele, kteĜí bydlí v úseku Halda od
vodojemu po hájovnu a to tak, že pro tyto odbČratele se stanoví vodné ve výši 5,- Kþ za 1 m3.
Schváleno: 9-0-0
33/ ZO vzalo na vČdomí dopis nČkterých þlenĤ zastupitelstva obce Výprachtice za volební
období 1998-2002.

Diskuse:
- Zástupci TJ SOKOL Výprachtice a Ĝeditel Základní školy J.Praveþka Výprachtice se
vyjádĜili k navrženému stavebnímu Ĝešení pĜístavby šaten, WC pro muže a ženy a
sprchových koutĤ k tČlocviþnČ ZŠ a souhlasí s tímto návrhem Ĝešení.
-

Zastupitelé obce se dohodli, že þlánky vycházející ve „Výprachtických novinách“ se
budou i nadále podepisovat „ zastupitelstvo obce“.

Zpráva mandátové komise:
Zprávu pĜednesl p. Libor Chaloupek – zasedání se zúþastnilo 9 þlenĤ zastupitelstva,
2 þlenové omluveni, zasedání je usnášeníschopné.
Schváleno: 9-0-0
Zpráva návrhové komise:
Návrh na usnesení pĜednesla p. Jandejsková. Návrh usnesení byl schválen.
Schváleno: 9-0-0

Starosta podČkoval pĜítomným zastupitelĤm a hostĤm a veĜejné zasedání ukonþil.

Zapsala: p. M. Pfitznerová
OvČĜovatelé.

