Zápis z veĜejného zasedání zastupitelstva obce Výprachtice, konaného dne
14. þervna 2006 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úĜadu.
PĜítomni: JUDr. Miroslav Stejskal, Jana Skalická, Marcela Pfitznerová, VČra
Jandejsková, Libor Chaloupek, Jan Moravec, Marie Hanyšová, Ivo Chládek, Luboš
Merta
Omluveni: Josef Skalický, JindĜich Stejskal
Hosté: Ing. Brejša, Blanka Helbichová, Ladislav Chládek
Program: 1/ Zahájení
2/ Volba þlenĤ mandátové a návrhové komise
3/ Výstavba vČtrné elektrárny ve Výprachticích – projednání návrhu na
vyhlášení místního referenda
4/ Stanovisko zastupitelstva ve vČci výstavby vČtrné elektrárny ve
Výprachticích
5/ Projednání návrhu smlouvy s firmou ELDACO s.r.o.
6/ Projednání ceny II. etapy rekonstrukce veĜejného osvČtlení
7/ Prodloužení nájemních smluv na pronájem nČkterých bytĤ
9/ Ostatní
10/ Diskuse
11/ Návrh usnesení
12/ 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: Jan Moravec, VČra Jandejsková
Schváleno: 9-0-0
Návrhová komise ve složení: Jana Skalická, Libor Chaloupek
Schváleno: 9-0-0

34) ZO projednalo návrh pĜedložený skupinou obþanĤ Výprachtic na konání místního
referenda. S ohledem na skuteþnost, že probČhla opakovanČ anketa, která mČla za cíl zjistit
zda obþané vČtrnou elektrárnu ve Výprachticích chtČjí, pĜiþemž výrazná vČtšina obþanĤ obce
se vyjádĜila pro VČtrnou elektrárnu ve Výprachticích, necítí ZO obce potĜebu vyhlašovat
referendum o této otázce. Dalším dĤvodem takovéhoto rozhodnutí ZO jsou rovnČž urþité
finanþní náklady, které by si vyhlášení místního referenda vyžádalo.
Schváleno: 8-1-0

35)ZO souhlasí se zmČnou územního plánu ZO rovnČž souhlasí s výstavbou vČtrné elektrárny
typu VESTAS s technologií a pĜíjezdovou komunikací a pĜipojením kabelového vedení
z elektráren na VN síĢ spoleþnosti VýE a.s.. PĜedpokládaná stavba bude realizována na
pozemcích evidovaných dle stavu PK jako 1783/2, ppþ. 1783/3 a ppþ. 1783/1 v k.ú. a obci
Výprachtice s tím, že stavbou budou dále dotþeny napĜ. pozemky evidované dle stavu PK
jako ppþ. 1791, ppþ. 1811/3, ppþ. 1811/2, ppþ. 1811/24, ppþ.1811/23, ppþ. 1811/6 v k.ú. a
obci Výprachtice, pĜípadnČ pozemky sousední.
Schváleno: 7-2-0
36) ZO nesouhlasí s pĜedloženým posledním návrhem smlouvy o spolupráci s firmou
ELDACO s.r.o., se sídlem v RousínovČ, Olšany 212, PSý 683 01, IýO 63476860, jejímž
úþelem je spolupráce na realizaci stavby vČtrné elektrárny VESTAS V 100 – 2,7 MW.
Schváleno: 9-0-0
37)ZO souhlasí s uzavĜením smlouvy o dílo se zhotovitelem, tj. firmou VýE – montáže, a.s.,
Arnošta z Pardubic 2082, Iý 25938746. PĜedmČtem smlouvy je montáž veĜejného osvČtlení
II. etapa – 2. ýást v obci Výprachtice, vše v rozsahu zpracovaného projektu. Cena díla, vþetnČ
DPH v zákonné výši, þiní 409.127,- Kþ. Tímto se mČní usnesení ZO þíslo 149, ze dne
1. listopadu 2005.
Schváleno: 9-0-0
38) ZO souhlasí s prodloužením trvání nájmu v pĜípadČ obecního bytu þ. 1 o velikosti 2+1 v
1. NP domu þp. 3 ve Výprachticích, kdy nájemní smlouva je uzavĜena s p. Václavem
Kristkem na dobu urþitou do 15. 6. 2006 tak, že tato nájemní smlouva se prodlužuje do
15.6.2007.
Schváleno: 9-0-0
39) ZO souhlasí s uzavĜením kupní smlouvy þ. 57060016 s firmou Tarmac CZ a.s.,
Rumjancevova 3, 46089 Liberec 1, na odbČr kameniva v sortimentu, množství a v cenách, dle
pĜedloženého návrhu smlouvy.
Schváleno: 9-0-0
40/ ZO projednalo návrh starosty obce na ukonþení pojistné smlouvy þíslo 1441011,
uzavĜenou u Hasiþské vzájemné pojišĢovny, a.s., se sídlem Praha 2, Blanická 13, PSý 121
07. ZO obce souhlasí s vypovČzením pojistné smlouvy u Hasiþské vzájemné pojišĢovny.
DĤvodem jsou prĤtahy ve vyĜizování uplatnČných nárokĤ obce, pojišĢovna se snaží nČkteré
nároky z pojistných plnČní nepĜiznat, pĜípadnČ maximálnČ snížit pojistné plnČní.
Schváleno: 9-0-0
41/ ZO souhlasí s uzavĜením pojistné smlouvy na obecní majetek (vČci nemovité a movité)
s Kooperativou pojišĢovnou a.s.. PojišĢovna poskytuje obci slevu na pojistné ve výši 15 %.
Roþní pojistné þiní 38.956,- Kþ. Rozsah pojištČní vyplývá z pĜedloženého návrhu smlouvy.
Schváleno: 9-0-0

42/ ZO schvaluje smlouvu o poskytnutí dotace a dodatek þíslo 2004/01642 ke smlouvČ na
poskytnutí dotace na pĜípravu projektu „LyžaĜská oblast Buková hora – Suchý vrch,
parkovištČ ve Výprachticích“ do programu SROP, a to v rozsahu dle pĜedloženého návrhu
smlouvy.
Schváleno: 9-0-0
43/ ZO projednalo a vyjádĜilo souhlas s následujícími zmČnami územního plánu v k.ú. a obci
Výprachtice:
a) výstavbu penzionu (hotelu) s potĜebným zázemím na pozemcích stpþ. 373, ppþ. 2392 a
2392/2
b) výstavbu fotbalového hĜištČ na pozemcích 1836/1 a ppþ. 1836/2
c) výstavbu RD na pozemcích 304/3, 304/1, 3158/2, 304/2,3158/1, 308/2 a 308/1
Schváleno: 9-0-0
44/ ZO souhlasí se zveĜejnČním zámČru na smČnu þásti pozemku pþ. 3276/1 ve vlastnictví
obce, za þást pozemku pþ.2956/3 ve vlastnictví manželĤ Heleny a Jaroslava Skalických
Výprachtice þp.242. Jedná se cca o 22 m3. Na þásti ppþ. 2956/3 je v souþasnosti veĜejná cesta
krytá asfaltem.
Dále ZO souhlasí s vyhlášením zámČru prodeje þásti ppþ. 3276/1 v obci a k.ú. Výprachtice,
cca 200 m3. UpĜesnČno bude po zamČĜení pozemku.
Schváleno: 9-0-0
45/ ZO vzalo na vČdomí poskytnutí tČchto dotací Pardubickým krajem:
-

100.000,- Kþ na zhotovení þásti fasády na budovČ KD Výprachtice
50.000,- Kþ na dokonþení schodištČ v budovČ hasiþské zbrojnice v Koburku
50.000,- Kþ na výstroj a výzbroj SDH Výprachtice

ZO souhlasí s poskytnutím prostĜedkĤ na spoluúþast obce ve výše uvedených pĜípadech a to
až do 50 % celkových nákladĤ každé jednotlivé akce (projektu).
Schváleno: 9-0-0
46/ ZO bere na vČdomí, že úĜední deska se vrací na pĤvodní místo, do skĜínek umístČných
proti hostinci „U Jana“, které jsou po rekonstrukci již opČt funkþní. ZároveĖ se ruší bod 172
z veĜejného zasedání dne 1.listopadu 2005.
Schváleno: 9-0-0
47/ ZO schvaluje umístČní paraboly na internet na þp. 175, za podmínek stanovených
písemnou dohodou, která bude obsahovat ujednání o postupu v pĜípadČ vzniku škody na
obecním majetku.
Schváleno: 9-0-0
48/ ZO schvaluje prominutí nájmu za nebytové prostory þp. 216 p. Uhrové za celkovou dobu
– duben, kvČten, þerven 2006, v celkové þástce 3000,- Kþ. Jedná se o peníze, které nelze dát
do zápoþtu.

Schváleno:8-1-0
49/ ZO schvaluje složení komise k provedení výbČrového Ĝízení – na výbČr úĜedníka obecního
úĜadu ve složení: Jana Skalická – pĜedsedkynČ
Marcela Pfitznerová – þlen
VČra Jandejsková – þlen
Schváleno: 9-0-0
Diskuse:
Hosté diskutovali pĜímo pĜi jednání o jednotlivých bodech a to o bodu 34, 35, 36 a 40
Zpráva mandátové komise: zprávu pĜednesl
Zprávu pĜednesl p. Moravec – zasedání se zúþastnilo 9 þlenĤ zastupitelstva,
2 þlenové byli omluveni, zasedání je usnášeníschopné.
Schváleno: 9-0-0
Zpráva návrhové komise:
Návrh na usnesení pĜednesla p. Skalická. Návrh usnesení byl schválen.
Schváleno: 9-0-0
Starosta podČkoval pĜítomným zastupitelĤm a hostĤm a veĜejné zasedání ukonþil.
Zapsala: p. M. Pfitznerová
OvČĜovatelé.

