Zápis z ve ejného zasedání zastupitelstva obce Výprachtice, konaného dne
13. íjna 2006 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního ú adu.
P ítomni: JUDr. Miroslav S tejskal, Jan Moravec, Libor Chaloupek, Jana S kalická,
Marie Hanyšová, V ra Jandejsková, , Lu boš Merta
Omluveni: Ivo Chládek, Jind ich S tejskal, Josef Skalický, Marcela Pfitznerová
Hosté:
Program: 1/ Zahájení
2/ Volba len mandátové a návrhové komise
3/ P edstavení kandidát na volební období 2006-2010
4/ Seznámení ob an s volebním programem nového zastupitelstva
5/
ešení odstran ní vlhkosti vlhkosti v 6 bytech domu p. 287
6/ Ostatní
8/ Diskuse
9/ Návrh usnesení
10/ Záv r

Ve ejné zasedání zahájil starosta obce JUDr. M . Stejskal, který p ivítal zastupitele a seznámil
je s programem jednání
P edložený program jednání byl schválen.
Schváleno: 7-0-0
Volba komisí:
M andátová komise ve složení: Jan M oravec, Libor Chaloupek
Schváleno: 7-0-0
Návrhová komise ve složení: M arie Hanyšová, Luboš M erta
Schváleno: 7-0-0
94) ZO schvaluje snížení nájmu pro nájemce 6 byt v p ízemí domu p. 287 (bývalá
mate ská školka), a to z 35,- K za 1 m2 na 20,- K za 1 m2, vše s ú inností od 1.11.2006.
D vodem je zvýšená vlhkost v bytech. Snížení nájmu platí do vy ešení p edm tného
problému.
Schváleno: 7-0-0

95) ZO opravuje své usnesení íslo 85, ze dne 29. Zá í 2006 tak, že po oprav bude znít
zmín né usnesení takto:
ZO schvaluje prominutí pohledávky vzniklé jako náklad vytáp ní byt v dom p. 287, které
se nacházejí v prostorách po bývalé mate ské školce ve Výprachticích. Jedná se o následující
prominutí pohledávek:
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Ivana Vernerová, Antonio Tosto
M arcela Smítalová
Zden k Dresler
Drahoslav Nýdecký
Libor M ach
Pavel Štefan
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987,- K
2679,-K
Schváleno: 6-0-1

96/ ZO souhlasí s p ipojením domu p. 35 na stp . 219, který je ve vlastnictví manžel Radka
A Rity Kopových, bytem: Opo ínek 75, Pardubice, na vodovodní ád .obce Výprachtice.
Schváleno: 7-0-0
97/ ZO schvaluje prodej pozemku pp . 1516/16 v k.ú. Koburk manžel m Václavu a Blance
Poukovým, bytem Výprachtice p. 62. Prodej se schvaluje za cenu stanovenou znaleckým
posudkem. M anželé Poukovi jsou vlastníky sousední nemovitosti.
Schváleno: 7-0-0
98/ ZO schvaluje zám r p evodu pozemku pp . 1758 o vým e 1.128 m2 v k.ú. Koburk.
P evod bude realizován za cenu stanovenou znalcem.
Schváleno: 6-0-1
99/ ZO pov uje starostu obce uzav ením smluv pot ebných k dokon ení p ístavby šaten,
sprch a WC, a to za cenu, která bude zjišt na na základ rozpo tu, který zpravovala firma
BKN Vysoké Mýto. Práce budou zadány zejména místním firmám.
Schváleno: 7-0-0
Diskuse: V diskusi vystoupili hosté, p. Ing. Petr Šilar, p. M gr. Radko M artínek a dále ob ané
obce p. Jan Hanzlí ek a další na témata k volbám.

Zpráva mandátové komise: zprávu p ednesl p. Libor Chaloupek
Zasedání se zú astnilo 7 len , 4 lenové omluveni

Schváleno: 7-0-0

Zpráva návrhové komise:
Návrh na usnesení p ednesla p. M arie Hanyšová
Návrh usnesení byl schválen.
Schváleno: 7-0-0
Starosta pod koval p ítomným zastupitel m a host m a ve ejné zasedání ukon il.
Zapsala: V ra Jandejsková

Ov ovatelé:

