Zápis z veĜejného zasedání zastupitelstva obce Výprachtice, konaného dne
29. záĜí 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: JindĜich Stejskal, Josef Skalický
Hosté:
Program: 1/ Zahájení
2/ Volba þlenĤ mandátové a návrhové komise
3/ Prodloužení nájmu nebytových prostor v domČ þp. 216
4/ SmČna pozemkových parcel þ. 2956/5 a 3276/4 v k.ú. Výprachtice
5/ Oprava komunikací v þásti obce PláĖava a ValteĜice
6/ Schválení rozpoþtových zmČn
7/ Ostatní
8/ Diskuse
9/ Návrh usnesení
10/ 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, Marie Hanyšová
Schváleno: 8-0-1
Návrhová komise ve složení:

Libor Chaloupek, Luboš Merta
Schváleno: 9-0-0

70) ZO schvaluje pronájem nebytových prostor v domČ þp. 216 (Kulturní dĤm U Jana) paní
Evženii Uhrové, bytem: Výprachtice þp. 7, 561 34 Výprachtice. Nájem se uzavírá na dobu
neurþitou s možností odstoupení od smlouvy v pĜípadČ porušení smlouvy o nájmu a pronájmu
nebytových prostor. Nájemné þiní 3.000,- Kþ mČsíþnČ s tím, že þástka 2000,- Kþ mĤže být
zapoþítána nájemcem oproti poĜízení hmotného majetku (zaĜízení a vybavení restaurace)
pokud uvedené pronajímatel, tj. Obec Výprachtice, pĜedem odsouhlasí. Jedná se o pronájem
od 1. 10. 2006.
Schváleno: 9-0-0

71/ ZO schvaluje smČnu pozemkĤ, evidovaných dle stavu GP þíslo 545-489/2006 pro k.ú. a
obec Výprachtice, oznaþených dle cit GP jako ppþ. 2956/5, ppþ. 3276/3 a ppþ. 3276/4.
V pĜípadČ pozemkĤ ppþ. 2956/5 se jedná o pozemek ve vlastnictví pana Jaroslava a Heleny
Skalických, bytem: Výprachtice þp. 242, 561 34 Výprachtice.
Pozemky ppþ. 3276/3 a ppþ. 3276/4 v k.ú. a obci Výprachtice jsou ve vlastnictví obce
Výprachtice. Po provedené smČnČ pozemkĤ jsou strany finanþnČ vyrovnány. Náklady vzniklé
v souvislosti s uvedenou smČnou hradí úþastníci smČny každý jednou polovinou.
Schváleno: 9-0-0
72/ ZO souhlasí s provedením opravy místních komunikací v þásti obce „PláĖava“ a
„ValteĜice“. Oprava se uskuteþní z prostĜedkĤ Pardubického kraje a obce Výprachtice.
Jelikož dotaci získal Dobrovolný svazek obcí Pod Bukovou horou, byla v rámci svazku
vybrána jako zhotovitel stavební firma Kubelka s.r.o., se sídlem: Komenského 15/III,
Žichlínské PĜedmČstí, Lanškroun, Iý: 27472469. Firma provede na území naší obce práce
v rozsahu cca 130.000,- Kþ. ZO v dané souvislosti souhlasí se spoluúþastí obce na uvedené
akci, a to nejvýše do þástky 35.000,- Kþ.
Schváleno: 9-0-0
73/ ZO schvaluje rozpoþtové zmČny dle pĜedloženého návrhu, který tvoĜí pĜílohu a nedílnou
souþást tohoto zápisu z veĜejného zasedání ZO.
Schváleno: 9-0-0
74/ ZO schvaluje rozpoþtový výhled obce Výprachtice na roky 2007 až 2010.
.

Schváleno: 8-0-1

75/ ZO schvaluje výsledek hospodaĜení obce Výprachtice za rok 2005 a dílþí zprávu o
pĜezkoumání hospodaĜení obce Výprachtice za rok 2006.
.
Schváleno: 9-0-0
76/ ZO souhlasí s pĜipojením chaty ev.þ.7, ve vlastnictví paní O.Chládkové, bytem Horova
212, Lanškroun, na vodovodní Ĝád .obce Výprachtice.
Schváleno: 9-0-0
77/ ZO souhlasí s pĜipojením domu na pozemku stpþ. 221 v k.ú. Koburk, ve vlastnictví
manželĤ Václava a Blanky Poukových, bytem: Výprachtice þp. 62 na splaškovou kanalizaci
ve vlastnictví obce Výprachtice.
Schváleno: 9-0-0
78/ ZO schvaluje zámČr prodeje pozemku ppþ. 1516/16 v k.ú. Koburk za cenu stanovenou
znaleckým posudkem.
Schváleno:9-0-0
79/ ZO schvaluje navýšení rozpoþtu pĜíspČvkové organizace Základní škola JindĜicha
Praveþka Výprachtice, okr. Ústí nad Orlicí na platy na tĜetí þtvrtletí roku 2006 o þástku
14.062,- Kþ.
Schváleno:9-0-0

80/ ZO souhlasí s úhradou pohledávky pĜedstavující þástku 6.133,- Kþ, ve splátkách ve výši
1.000,- Kþ za každý mČsíc, a to v pĜípadČ Ivany Vernerové, bytem: Výprachtice þp. 287.
Pohledávka vĤþi obci Výprachtice vznikla z titulu vyúþtování odebraného tepla a teplé vody
za období od záĜí 2005 do prosince 2005..
Schváleno: 9-0-0
81/ ZO souhlasí s napojením provozovny na ppþ. 1875, ppþ. 1876, ppþ. 3235/1, ppþ. 1873/1,
ppþ. 3137/1 a 3235/2 v k.ú. Výprachtice na veĜejný vodovod obce Výprachtice.
ZO souþasnČ souhlasí s umístČním þásti vodovodní pĜípojky na ppþ. 3137/1 a 3235/2 v k.ú. a
obci Výprachtice, které jsou ve vlastnictví obce. To vše ve prospČch vlastníka stavby
provozovny kovovýroby, kterým je pan JindĜich Beran, bytem: Výprachtice þp. 272, 561 34
Výprachtice.
Schváleno: 9-0-0
82/ ZO schvaluje smČrnici obce Výprachtice k úþetnictví obce, a to dle pĜedloženého návrhu
smČrnice, která tvoĜí pĜílohu tohoto usnesení. SouþasnČ ZO ruší smČrnici þ. 2/2003.
Schváleno: 9-0-0
83/ ZO schvaluje vnitĜní kontrolní systém obce Výprachtice, a to dle pĜedloženého návrhu
který tvoĜí pĜílohu tohoto usnesení.
Schváleno: 9-0-0
84/ ZO schvaluje v souladu s vyhl. þ. 84/2005 Sb., v platném znČní pĜíspČvek poskytovaný
obcí na stravování (obČd) zamČstnancĤ obce s tím, že tento pĜíspČvek þiní 20,- Kþ na
zamČstnance.
Schváleno: 9-0-0
85/ ZO schvaluje prominutí pohledávky vzniklé jako náklad vytápČní bytĤ v domČ þp. 287,
které se nacházejí v prostorách po bývalé mateĜské školce ve Výprachticích. Jedná se o
následující prominutí pohledávek:
byt þ. 1
byt þ. 2
byt þ. 3
byt.þ. 4
byt þ. 5
byt þ. 6

Ivana Vernerová, Antonio Tosto
Marcela Smítalová
ZdenČk Dresler
Drahoslav Nýdecký
Libor Mach
Pavel Štefan

promíjí se þástka
promíjí se þástka
promíjí se þástka
promíjí se þástka
promíjí se þástka
promíjí se þástka

613,- Kþ
1.358,.- Kþ
870,- Kþ
1.411,- Kþ
487,- Kþ
1.680,-Kþ

Schváleno: 9-0-0
86/ ZO schvaluje zvýšení nájemného v souladu se zák. þ. 107/2006 Sb.,o jednostranném
zvyšování nájemného z bytu, þástka se zvyšuje na 17,58 Kþ za jeden m2 podlahové plochy
bytu a mČsíc.
Schváleno: 9-0-0
87/ ZO schvaluje uzavĜení smlouvy na dodávku a montáž IRTN (mČĜiþe spotĜeby tepla)
firmou ista ýeská republika s.r.o., Jeremiášova 947, Praha 5 - StodĤlky do bytĤ a nebytových
prostor v domČ þp. 175 a dále do šesti bytových jednotek v pĜízemí domu þp. 287 ve

Výprachticích. Vše za þástku cca 13.000,- Kþ a za poplatky spojené s vyúþtováním tepla, vše
dle pĜedloženého návrhu smlouvy, který je pĜílohou tohoto usnesení.
Schváleno: 9-0-0
88/ ZO schvaluje uzavĜení smlouvy s firmou ELIS Praha elektroinženýrské služby s.r.o.,
OldĜichova 11, 128 00 Praha 2 za nabídkovou cenu 62.200,- Kþ. PĜedmČtem díla je zhotovení
rozvodĤ elektrické energie v þásti pĜízemí domu þp. 216 v k.ú. Výprachtice (Kulturní dĤm U
Jana). Termín zhotovení – do 31.12.2006.
Schváleno: 9-0-0
89/ ZO schvaluje uzavĜení smlouvy na dodávku plastových oken a dveĜí na dĤm þp. 216
s dodavatelem, kterým je firma Bohatý JiĜí B Clasic, Iý: 43524095, 565 01 ChoceĖ. Smlouva
se uzavírá za nejvýše pĜípustnou cenu 152.000,- Kþ, vþetnČ DPH. Termín dodání oken a dveĜí
se sjednává nejpozdČji do 10. Ĝíjna 2006.
Schváleno: 9-0-0
90/ ZO schvaluje smlouvu o spolupráci s firmou ELDACO s.r.o., se sídlem v RousínovČ,
Olšany 212, PSý 683 01, Iý 63476860. PĜedmČtem smlouvy je spolupráce obce s firmou
ELDACO s.r.o. v souvislosti s realizací stavby vČtrné elektrárny.
ZO souþasnČ ruší své usnesení þíslo 50 ze dne 28. þervna 2006.
Schváleno: 7-2-0
91/ ZO schvaluje opravu zápisu usnesení ze dne 28. þervna 2006 tak, že u þísla usnesení 51
se škrtá schváleno a zapisuje se neschváleno. ZO souþasnČ vzalo na vČdomí, že poþet þlenĤ
zastupitelstva na volební období 2006 až 2010 bude 11. Právní dĤsledky této opravy byly
projednány s ministerstvem vnitra, odborem voleb a obþané o uvedeném budou informováni.
Schváleno: 9-0-0
92/ ZO ukládá kontrolní komisi, aby provČĜili veškeré zápisy o hlasování pĜijaté souþasným
zastupitelstvem obce Výprachtice, a to v termínu do 8. 10.2005. S výsledkem provČrky budou
zastupitelé i obþané seznámeni dne 13. 10.2006.
Schváleno: 9-0-0
93/ ZO souhlasí s ukonþením nájmu bytu þ. 4 ve III. NP domu þp. 175 s nájemkyní sleþnou
KvČtou Smolþákovou. ZO schvaluje pronájem pĜedmČtného bytu panu ZdeĖku Hanušovi na
dobu urþitou v délce 1 roku a za podmínek stanovených pro získání nájemní smlouvy
v pĜedmČtném bytČ.

Schváleno: 8-0-1
Diskuse:
Pan JiĜí Pfeifer doporuþil na další zvolení JUDr. Stejskala za starostu obce a podČkoval mu
za aktivity pro obec.

Paní Marie Hanyšová – VýE zabírá þást prostranství autobusové zastávky u školy a
vznikne problém ohlednČ zimního vyhrnování snČhu.
Starosta obce JUDr. Stejskal odpovČdČl, že VýE by mČlo do zimního období ukonþit
rekonstrukci elektrického vedení a prostranství uvolnit.
Pan Pavel KošĢál mČl dotaz, kdy bude dokonþeno osvČtlení ve spodní þásti obce smČrem
na pilu?
Starosta obce JUDr. Stejskal odpovČdČl, že by mČlo být dokonþeno v rámci rekonstrukce
elektrického osvČtlení a dle nákladĤ na osvČtlení.

Zpráva mandátové komise: zprávu pĜednesl p. Jan Moravec.
Zasedání se zúþastnilo 9 þlenĤ, 2 þlenové omluveni, zasedání je usnášeníschopné.
Schváleno: 9-0-0
:
Zpráva návrhové komise:
Návrh na usnesení pĜednesl p. Libor Chaloupek. Návrh usnesení byl schválen.
Schváleno: 9-0-0
Starosta podČkoval pĜítomným zastupitelĤm a hostĤm a veĜejné zasedání ukonþil.
Zapsala: M. Pfitznerová
OvČĜovatelé:

