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

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

Zahájení
Volba þlenĤ mandátové a návrhové komise
Projednání postupu v souvislosti s naložením s akciemi ýS a.s.
Projednání žádosti o pĜipojení na obecní vodovod
Projednání žádosti p. Kristka, Výprachtice þp. 179
Ostatní
Diskuse
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, VČra Jandejsková
Schváleno: 9-0-0
Návrhová komise ve složení: Jan Moravec, JindĜich Stejskal
Schváleno: 9-0-0

58) ZO schvaluje prodej 700 ks prioritních akcií ýeské spoĜitelny, a.s. (ISIN –
CZ0008023736) za cenu 400,- Kþ za jeden kus (280.000,- Kþ) panu Františku Létalovi, bytem
Zajeþí, DláždČná 454, PSý 69105.
Schváleno: 7-1-1
59/ ZO v souvislosti s žádostí paní Ing. Rity Kopové a pana Radka Kopy, oba bytem
Opoþínek 75, 530 02 Pardubice, souhlasí s napojením domu þp. 35 ve Výprachticích, který je
v jejich vlastnictví, na obecní vodovod.
Schváleno:9-0-0

60/ ZO souhlasí, aby žádost pana Kristka ohlednČ otevĜení a upravení pĜístupové cesty na ppþ.
3166/1 v k.ú. Výprachtice byla Ĝešena .na základČ zamČĜení þásti pozemku ppþ. 498/1 v k.ú.
Výprachtice, která bude smČnČna za rovnČž GP oddČlenou þást pozemku ppþ. 3166/1 v k.ú.
Výprachtice, který tvoĜí zaplocenou cestu v majetku obce.
Schváleno: 8-0-1
61/ ZO souhlasí se zalesnČním þásti pozemku evidovaného dle stavu PK jako ppþ. 1811/3
v k.ú. Výprachtice. Pozemek je ve vlastnictví paní Elišky Šilarové, bytem Lubník 21, 563 01
Lanškroun.
Schváleno: 9-0-0
62/ ZO souhlasí s vyĜazením nepotĜebného majetku ve vlastnictví obce z úþetní evidence a
s jeho prodejem za navržené ceny, vše dle návrhu, který tvoĜí pĜílohu a nedílnou souþást
tohoto usnesení.
Schváleno: 9-0-0
63/ ZO souhlasí se zadáním zakázky na zhotovení fasády na þásti kulturního domu ve
Výprachticích uchazeþi, který nabídne nejnižší nabídkovou cenu. VýbČr uchazeþe provede
komise ve složení:
pĜedseda: JiĜí Hudeþek, náhradník Jan Moravec
þlenové: VČra Jandejsková, náhradník Ivo Chládek
Luboš Merta, náhradník JindĜich Stejskal
Komise pĜedloží starostovi obce zprávu o provedeném výbČrovém Ĝízení s návrhem uchazeþe
se kterým má být uzavĜena smlouva o dílo nejpozdČji do 8. srpna 2006. SouþasnČ ZO
povČĜuje starostu obce k uzavĜení smlouvy o dílo s vybraným uchazeþem. Uchazeþ musí být
vybrán nejménČ ze tĜí obeslaných firem.
Schváleno: 9-0-0
64/ ZO souhlasí s provedením nČkterých úprav technologie na ýOV Výprachtice, které byly
doporuþeny firmou ADOS SEKERKA – ANTOŠOVSKÝ, Rozstání 7, 571 01 Moravská
TĜebová, Iý 45567948, hodnota navržených úprav þiní cca 78.500,- Kþ. Realizaci provede
firma VHOS a.s. Moravská TĜebová, se kterou byla uzavĜena smlouva o dílo na rekonstrukci
a intenzifikaci ýOV Výprachtice.
Schváleno: 9-0-0
65/ ZO souhlasí s prominutím náhrady škody, pĜedstavující þástku 2.716,- Kþ (poškozený
obecní vodovod), sleþnČ Vendule Helbichové, bytem Výprachtice, þást Koburk þp. 56, 563 01
Lanškroun.
Schváleno: 9-0-0
66/ ZO schvaluje rozpoþtové zmČny dle pĜedloženého návrhu zmČn, který tvoĜí pĜílohu a
nedílnou souþást tohoto usnesení.
Schváleno: 9-0-0

67/ ZO souhlasí, aby starosta obce požádal Ministerstvo práce a soc. vČcí ýR o dotaci na
výstavbu „Domu na pĤl cesty“ s tím, že zastupitelstvo v pĜípadČ, že bude poskytnuta dotace
souhlasí s výstavbou pĜedmČtného domu až poté, co budou známy podmínky financování celé
akce a bude známo stanovisko obþanĤ obce.
Schváleno: 9-0-0
68/ ZO souhlasí s nákupem oken a dveĜí do budovy Kulturního domu Výprachtice za þástku
cca 150.000,- Kþ. Nákup oken bude realizován na základČ nejnižší nabídkové ceny zjištČné
nejménČ od 3 dodavatelĤ, pĜípadnČ výrobcĤ, oken a dveĜí.
Schváleno: 9-0-0
69/ZO souhlasí s uzavĜením smlouvy o dílo jejímž pĜedmČtem bude oprava mostku a
komunikace v lokalitČ „U Pily Výprachtice“se stavební firmou Kubelka s.r.o., se sídlem:
Komenského 15/III, Žichlínské PĜedmČstí, Lanškroun, Iý: 27472469, za nabídkovou cenu
927.767,- Kþ vþetnČ DPH. Vše za pĜedpokladu, že bude poskytnuta na uvedenou akci 100 %
dotace od Ministerstva pro místní rozvoj ýR. Termín zhotovení stavby, nejpozdČji do
30. listopadu 2006.
Schváleno:9-0-0
Diskuse:

Zpráva mandátové komise: zprávu pĜednesl p. Ivo Chládek
Zasedání se zúþastnilo 9 þlenĤ, 2 þlenové omluveni
Schváleno: 9-0-0
:
Zpráva návrhové komise:
Návrh na usnesení pĜednesl p. Jan Moravec. Návrh usnesení byl schválen.
Schváleno: 9-0-0
Starosta podČkoval pĜítomným zastupitelĤm a hostĤm a veĜejné zasedání ukonþil.
Zapsala: V. Jandejsková
OvČĜovatelé.

