Zápis z veĜejného zasedání zastupitelstva obce Výprachtice, konaného dne
28. þervna 2006 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úĜadu.
PĜítomni: JUDr. Miroslav Stejskal, VČra Jandejsková, Libor Chaloupek,
Marie Hanyšová, Ivo Chládek, Luboš Merta
Omluveni: Jana Skalická, Marcela Pfitznerová, Jan Moravec, Josef Skalický
Hosté:
Program: 1/ Zahájení
2/ Volba þlenĤ mandátové a návrhové komise
3/ Projednání návrhu smlouvy s firmou ELDACO s.r.o.
4/ Stanovení poþtu zastupitelĤ pro další volební období
5/ Ostatní
6/ Diskuse
7/ Návrh usnesení
8/ ZávČr
VeĜejné zasedání zahájil starosta obce JUDr. M. Stejskal, který pĜivítal zastupitele a seznámil
je s programem jednání
PĜedložený program jednání byl schválen.
Schváleno: 6-0-0

Volba komisí:
Mandátová komise ve složení: Marie Hanyšová, JindĜich Stejskal
Schváleno: 6-0-0
Návrhová komise ve složení: Libor Chaloupek, Ivo Chládek
Schváleno: 6-0-0

50) ZO souhlasí s upraveným 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: 4-2-0
51/ ZO v souladu s ust. § 68 odst. 1 zák. þíslo 128/2000 Sb., stanoví poþet þlenĤ zastupitelstva
obce pro volební období 2006 až 2010 tak, že poþet þlenĤ zastupitelstva v tomto volebním
období bude 9.
Dostavil se p. Merta.
Schváleno: 5-2-0

52/ ZO mČní své usnesení þíslo 49 ze dne 14.6.2006 tak, že namísto Marcely Pfitznerové bude
jako þlen komise pro výbČr úĜedníka paní Marie Bašková.
Schváleno: 7-0-0
53/ ZO schvaluje zadání veĜejné zakázky a souþasnČ vyhlašuje v souladu se zák. þíslo
40/2004 Sb. výbČrové Ĝízení na zadání veĜejné zakázky „Výprachtice – mostek“ a
„Výprachtice – komunikace“
SouþasnČ ZO schvaluje, aby vítČzného uchazeþe vybrala komise ve složení:
Luboš Merta
Marcela Pfitznerová
Ivo Chládek
VČra Jandejsková
Jaroslav Zach – firma Hudeþek

Komise pĜedloží starostovi obce zprávu o prĤbČhu posouzení a hodnocení jednotlivých
nabídek. ZO ukládá starostovi obce, aby uzavĜel smlouvu s uchazeþem, který nabídne nejnižší
nabídkovou cenu, která je jediným kritériem veĜejné zakázky.
ZO ukládá starostovi obce, aby požádal Ministerstvo pro místní rozvoj ýR nejpozdČji do 31.
7. 2006 o dotaci na pĜedmČtnou akci.
Schváleno: 7-0-0
54/ ZO souhlasí s navýšením dotace od MF ýR na pĜístavbu soc. zázemí pro ZŠ Výprachtice
o 500.000,- Kþ.
Schváleno: 7-0-0
55/ ZO schvaluje uzavĜení dodatku þ.5 ke smlouvČ o dílo s firmou VCES a.s., Iý 26746573,
se sídlem Praha 9, Na HarfČ 246/3 za nejvýše pĜípustnou cenu 2,5 mil. Kþ. Dodatek ke
smlouvČ o dílo se uzavírá na akci „ PĜístavba sociálního zázemí k tČlocviþnČ ZŠ JindĜicha
Praveþka Výprachtice. Termín dokonþení nejpozdČji do 30. Ĝíjna 2006.
Schváleno: 7-0-0

56/ ZO schvaluje 10% slevu z celkových nákladĤ na vytápČní pro podnikatelské subjekty,
které mají pronajaté nebytové prostory v domČ þp. 175. Sleva platí pro topné období 20052006.
Schváleno: 7-0-0

57/ ZO souhlasí s pĜipojením rodinného domu þp. 4 v Koburku, ve vlastnictví Blanky
Vodehnalové, Koburk þp. 53, 563 01 Lanškroun na ýOV. Kanalizaþní pĜípojka ýOV bude
napojena na kanalizaþní sbČraþ ýOV, který vede po pozemku ppþ. 1777/6 v k.ú. Koburk, asi
ve vzdálenosti 15 m od domu þp. 4.
Schváleno: 7-0-0
Diskuse:

Zpráva mandátové komise: zprávu pĜednesl
Zprávu pĜednesla p. Marie Hanyšová – zasedání se zúþastnilo 7 þlenĤ zastupitelstva,
4 þlenové byli omluveni, zasedání je usnášeníschopné.
Schváleno: 7-0-0
Zpráva návrhové komise:
Návrh na usnesení pĜednesl p. Ivo Chládek. Návrh usnesení byl schválen.
Schváleno: 7-0-0
Starosta podČkoval pĜítomným zastupitelĤm a hostĤm a veĜejné zasedání ukonþil.
Zapsala: p. V. Jandejsková
OvČĜovatelé.

