Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Výprachtice, konaného dne
22. 11. 2006 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu.

Přítomni: JUDr. Miroslav Stejskal, Věra Jandejsková, Libor Chaloupek, ing. Jiří Falta,
Jindřich Beran, Marie Ingrová, Marie Hejlová, Marie Hanyšová, Marcela
Pfitznerová
Omluveni: Luboš Merta
Hosté:
Program: 1/ Zahájení
2/ Volba členů mandátové a návrhové komise
3/ Stanovení inventarizačních komisí
4/ Schválení rozpočtových změn
5/ Schválení OZV o místním poplatku za komunální odpady
6/ Schválení kontokorentního úvěru
7/ Ostatní
8/ Diskuse
9/ Návrh usnesení
10 / Závěr
Veřejné zasedání zahájil starosta obce JUDr. M. Stejskal, který přivítal zastupitele a seznámil
je s programem jednání
Předložený program jednání byl schválen.
Schváleno: 9 – 0 - 0
Volba komisí:
Mandátová komise ve složení: Libor Chaloupek, Jindřich Beran
Schváleno: 9 – 0 - 0
Návrhová komise ve složení: Marcela Pfitznerová, Ing. Jiří Falta
Schváleno: 9 – 0 - 0
16) ZO schvaluje provedení inventarizace ke dni 30. 11. 2006, přičemž stanoví následující
inventarizační komise:
a) hlavní inventarizační komisi ve složení:
předseda: Ing. Jiří Falta
členové: Marcela Pfitznerová, Marie Bašková
b) dílčí inventarizační komise:
SDH Výprachtice:

předseda: Libor Chaloupek
členové: Věra Jandejsková, Luboš Merta, JUDr. Miroslav
Stejskal

SDH Koburk:

předseda: Věra Jandejsková
členové: Marie Hanyšová, Jiří Katzer

Knihovna Výprachtice:

předseda: Josef Lerch
členové: Marie Bašková, D. Šopíková

Knihovna Koburk:

předseda: Libor Chaloupek
členové: Václav Lerch, Marie Hanyšová

Pohledávky:

předseda: Marie Ingrová
členové: Věra Jandejsková

Místní komunikace:

předseda: Jindřich Beran
členové: Josef Lerch, JUDr. Miroslav Stejskal

Obecní údržba:

předseda: Josef Lerch
členové: Luboš Merta, Josef Bašek

Vodovod a ČOV:

předseda: Marcela Pfitznerová
členové: Libor Chaloupek. Miroslav Stejskal

Obecní úřad:

předseda: Marie Hejlová
členové: Marie Bašková, Miroslav Stejskal

Hostinec U Jana:

předseda: Jiří Falta
členové: Věra Jandejsková, Hana Havelková

V souvislosti s provedením inventarizace zastupitelstvo obce nařizuje:
Předsedové dílčích inventarizačních komisí předloží zprávu o výsledku inventarizace,
včetně výkazu schodků a přebytků předsedovi hlavní inventarizační komise do 15. 12. 2006
Předseda hlavní inventarizační komise předloží zprávu o výsledku inventarizace, včetně
výkazu schodků a přebytků s návrhem na opatření, jakož i návrh na řešení vzniklých škod,
případně návrh na jiná opatření v dané souvislosti starostovi obce do 22.12. 2006
Starosta obce předloží ZO zprávu o způsobu řešení nedostatků zjištěných při inventarizaci,
jakož i návrh na řešení škod a návrh na provedení inventarizačních a jiných opatření ke
zlepšení stavu na úseku správy majetku obce nejpozději do 31. 12. 2006.
Schváleno: 9 – 0 - 0
17/ ZO schvaluje rozpočtové změny, a to v rozsahu předloženého návrhu rozpočtových
změn, který tvoří přílohu a nedílnou součást zápisu ZO.
Schváleno: 9 – 0 - 0
18/ ZO schvaluje rozpočtové provizorium na leden 2007 ve výši 1/12 rozpočtu roku 2006.
Schváleno: 9 – 0 – 0
19/ ZO schvaluje obecně závaznou vyhlášku obce Výprachtice č. 1/2006, kterou se upravuje
OZV č. 4/2005 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů pro rok 2007. Pro podnikající
právnické a fyzické osoby 1 popelnice/rok 2007 činí poplatek 936,- Kč. Pro fyzické
osoby činí poplatek 430,Schváleno: 8 – 1 – 0

20/ ZO schvaluje obnovení kontokorentního úvěru od České spořitelny a.s. pobočka Ústí
nad Orlicí a to ve výši 1,000.000,- Kč s dobou splatnosti jeden rok. Úvěr bude zajištění
budoucími rozpočtovými příjmy obce a bude sloužit k zajištění plynulého financování
obce do konce roku 2006 a v roce 2007. Kontokorentní úvěr se schvaluje za předpokladu,
že roční úrok nepřesáhne 6 %.
Schváleno: 9 – 0 – 0
21/ ZO schvaluje prodej pozemku ppč. 3258/2 v k.ú. Výprachtice manželům S.. Za cenu
stanovenou usnesením ZO č. 29 ze dne 18. 12. 2002.
Schváleno: 9 – 0 – 0
22/ ZO bere na vědomí žádost Občanského sdružení NašeVýprachtice o vypovězení
smlouvy s firmou Eldaco včetně argumentace. Občanské sdružení NašeVýprachtice
navrhuje výstavbu sluneční elektrárny na území obce. Na tak nákladný projekt obec
nemá prostředky, přičemž občanské sdružení neuvedlo jak hodlá na uvedený projekt
získat finanční prostředky.
a) Zo neschvaluje vypovězení smlouvy s firmou Eldaco
Schváleno: 8 – 1 – 0
b) ZO navrhuje OS Naše Výprachtice zajištění výstavby sluneční elektrárny, jelikož obec
nemá finanční prostředky.
Schváleno. 9 – 0 – 0
23/ ZO jmenuje předsedou finančního výboru pana ing. Jiřího Faltu a předsedkyní kontrolního
výboru paní Marii Ingrovou.
Schváleno: 9 – 0 – 0
24/ Na základě žádosti manželů K, vlastníků nemovitosti č.p. 35 ve Výprachticích:
a) ZO souhlasí s vynětím cca 30 m2 ppč. 527/1 ze zemědělského půdního fondu pro
stavbu zpevněné plochy
Schváleno: 9 – 0 – 0
b) ZO souhlasí s umístěním části vodovodní přípojky na ppč.533 a 3169/4 ve vlastnictví
obce
Schváleno: 9 – 0 – 0
c) ZO souhlasí s umístěním části zpevněné plochy (určené pro parkování auta) na
ppč. 3148/43 ve vlastnictví obce.
Schváleno: 9 – 0 – 0
25/ ZO schvaluje tyto členy likvidační komise: Marcela Pfitznerová, Věra Jandejsková.
Schváleno: 9 – 0 – 0
26/ ZO souhlasí s uzavřením mandátní smlouvy s firmou Jiří Hudeček s.r.o. s mandatářem,
tj. firmou Hudeček s. r. o. Husova 888, 562 01 Ústí nad Orlicí na následující inženýrské
činnosti:
a) na činnost spojenou s rekonstrukcí ČOV
b) na činnost spojenou s výstavbou 6 b.j. na ppč. 322/11 (pozemek pod Vaníčkem)
c) na činnost spojenou s přístavbou šaten u základní školy
vše dle předložených návrhů smluv.
Shváleno: 9 – 0 – 0

27/ ZO projednalo a schválilo následující změny a doplnění územního plánu obce:
-

změna plochy občanského vybavení pod číslem 3. ve výkresu limitů změnit na plochy
rekreace
výstavba penzionu místo současné stavby rodinného domku čp.256
trasy rozvodu plynu
místo pro větrnou elektrárnu
parkoviště naproti truhlárně Hanzlíčkových na Haldě
garáže ve Valteřicích (u Vogelových)
zasněžování lyžařského svahu u firmy OVAZ
doplnění územního plánu o nové, již realizované stavby
Schváleno: 9 – 0 – 0

28/ ZO souhlasí se zrušením smlouvy s panem Janem Kaňkou na vydávání Výprachtických
novin a doporučilo předat vydávání Výprachtických novin paní Jitce Jiráskové.
Schváleno: 9 – 0 – 0

Diskuse: P. Hanyšová – 3. 12. 2006 se koná tradiční setkání důchodců obce Výprachtice
a požádali starostu obce o svoz a odvoz důchodců. Dále zajištění kulturního
vystoupení.

Zpráva mandátové komise: zprávu přednesl p. Libor Chaloupek , zasedání se zúčastnilo
9 členů obecního zastupitelstva, jeden člen byl omluven .
Schváleno: 9 – 0 – 0
Zpráva návrhové komise: zprávu přednesla p. Marcela Pfitznerová, návrh usnesení byl
schválen.
Schváleno: 9 – 0 – 0
Starosta poděkoval přítomným za účast a veřejné zasedání ukončil.
Zapsala: Marcela Pfitznerová

Ověřovatelé:

starosta:

