Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Výprachtice, konaného dne
14. 12. 2006 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu.

Přítomni: L. Chaloupek, ing. J. Falta, JUDr. M. Stejskal, V. Jandejsková, M. Ingrová,
M. Hejlová, M. Hanyšová, M. Pfitznerová (částečně), L. Merta (částečně)
Omluveni: J. Beran
Hosté:
L. Macháčková, Smejkalová, S. Vaníčková, Mgr. P. Fibiger
Program: 1/ Zahájení
2/ Volba členů mandátové a návrhové komise
3/ Schválení rozpočtových změn
4/ Navýšení příspěvku zřizovatele na činnost ZŠ
5/ Projednání návrhu ředitele ZŠ
6/ Ostatní
7/ Diskuse
8/ Návrh usnesení
9/ Závěr
Veřejné zasedání zahájil starosta obce JUDr. M. Stejskal, který přivítal zastupitele a seznámil
je s programem jednání
Předložený program jednání byl schválen.
Schváleno: 7 – 0 – 0

Volba komisí:
Mandátová komise ve složení: Marie Hejlová, Jiří Falta
Schváleno: 7 – 0 – 0
Návrhová komise ve složení: Marie Hanyšová, Marie Ingrová
Schváleno: 7 – 0 – 0

29/
ZO navrhuje změnu zapisovatele zápisu zasedání zastupitelstva. ZO ruší část usnesení
č. 3 ze zasedání konaného dne 1.11.2006 a to, že zapisovatelkou zápisů ZO bude paní Věra
Jandejsková a mění ji na: Zapisovatelkou zápisů zasedání zastupitelstva obce bude paní
Marcela Pfitznerová.
Schváleno: 7 – 0 – 0
30/ ZO schvaluje rozpočtové změny, a to v rozsahu předloženého návrhu rozpočtových
změn, který tvoří přílohu a nedílnou součást zápisu ZO.
Schváleno: 7 – 0 – 0
31/ ZO schvaluje navýšení příspěvku zřizovatele pro příspěvkovou organizaci ZŠ Jindřicha
Pravečka ve Výprachticích, okres Ústí nad Orlicí, se sídlem: Výprachtice čp. 390. IČ:
70991715 a to o částku 50.000,- Kč a současně z tohoto navýšení použít částku 14.062,- Kč
na platy zaměstnanců ZŠ.
Schváleno: 7 – 0 – 0

Na veřejné zasedání se dostavila p. Marcela Pfitznerová a p. Luboš Merta , členové ZO.
32/
ZO se zabývalo návrhem ředitele ZŠ Výprachtice na sloučení MŠ a ZŠ od 1.1. 2007
ZO se domnívá, že případnému rozhodnutí o sloučení ZŠ a MŠ musí předcházet diskuse,
doložená potřebnými rozbory, ze kterých musí vyplynout, jaký konečný efekt bude spojením
ZŠ a MŠ docílen. První jednání k uvedenému bude svoláno v lednu 2007. ZO pověřuje
starostu obce, aby jednal se starosty Čenkovic a Heřmanic o vytvoření spádové oblasti.
Schváleno: 9 – 0 – 0
33/
ZO uděluje v souladu s ustanovením §23 odst. 3 zákona č. 561/2004Sb., v platném
znění, výjimku ze stanoveného počtu žáků na třídu a to o 4 žáky méně, než je stanoveno tímto
zákonem. ZO se současně zavazuje hradit zvýšené výdaje na vzdělávací činnost Základní
školy Jindřicha Pravečka, Výprachtice, okres Ústí nad Orlicí.
Schváleno: 9 – 0 – 0
34/
ZO souhlasí s napojením parcely č. 322/12 v k.ú. Výprachtice ve vlastnictví Elišky
Hegerové, Výprachtice 243 a Emericha Drozda, Cotkytle 137, na vodovodní a kanalizační řád
obce Výprachtice.
Schváleno: 9 – 0 – 0
35/ Vyjádření stanoviska ZO k plánované stavbě soukromého lyžařského vleku v k.ú. a obci
Čenkovice. Vše dle přiloženého plánu.
Stanovisko: Vzhledem k tomu, že výše uvedená stavba nebyla v územním plánu, byly
dotčené pozemky určeny k zalesnění. S jejich zalesňováním již bylo započato. Tato stavba je
v rozporu s vydaným územním rozhodnutím. Z uvedených důvodů ZO nesouhlasí
s budováním lyžařského vleku v dané lokalitě.
Schváleno: 9 – 0 – 0
36/ ZO bere na vědomí prodloužení nájmu pana Drahoslava Nýdeckého do 21. 11. 2007,
paní Daniely Kubcové a slečny Jany Pazderové do 31. 12. 2007, všichni bytem Výprachtice
č.p. 287.

37/

ZO bere na vědomí zprávu finančního výboru.

38/

ZO bere na vědomí zprávu kontrolního výboru.

39/
ZO schvaluje prominutí poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu pro rok 2006 paní Duškové Růženě,
Výprachtice č. ev. 4 ve výši 350,- Kč a panu Romanu Minářovi čp. 258 ve výši 350,- Kč.
Schváleno: 9 – 0 – 0
40/ ZO schvaluje poskytnutí grantu ve výši 3.000,- Kč na náklady spojené s vedením klubu
důchodců panu Besperátovi bytem Výprachtice 185.
Schváleno: 9 – 0 – 0

41/
ZO bere na vědomí opravu havarijního stavu schodiště v hasičské zbrojnici Koburk,
kterou provede firma Ovaz – zámečnictví Merta, IČ: 25988859, za nejvýše přípustnou cenu
72.000,- Kč.

42/
ZO souhlasí se zadáním obkladačských a zednických prací firmě pana Romana
Sochora, Rudoltice 171, IČ: 64252353 za 160,- Kč/m2 za obložení nebo vydláždění. Cena je
uvedena bez DPH. Jedná se o přístavbu šaten a sociálního zařízení u tělocvičny ZŠ Jindřicha
Pravečka Výprachtice.
Schváleno: 9 – 0 – 0
43/
ZO souhlasí s poskytnutím půjčky paní MUDr. Zuzaně Jedličkové, zubní lékařce ve
Výprachticích, bytem Bystřec 173 ve výši 17.000,- Kč na vybavení zubní ordinace nábytkem.
Půjčka bude splácena do 31. 12. 2007, to je 4.250,- Kč čtvrtletně.
Schváleno: 9 – 0 – 0
45/
ZO schvaluje pořízení odsavače par do kuchyně Hostince „U Jana“ za nejvýše
přípustnou cenu 60.000,- Kč a současně zadává firmě Vzduchotechnika Šlapal s.r.o., Horní
Dobrouč, 561 02 Dolní Dobrouč, IČ: 25933400, provedení potřebných prací.
Schváleno: 9 – 0 – 0
p. Hanyšová – uvést do pořádku zveřejňování zápisů do obecních novin a na
Diskuse:
obecní stránky nezveřejňovat zápisy dokud nebudou podepsány ověřovateli zápisu a starostou
obce.
Zpráva mandátové komise:
usnášeníschopné.

veřejného zasedání se zúčastnilo 9 členů a zasedání je

Zpráva návrhové komise: body 29, 30, 31 byly schváleny 7 poslanci, během projednávání
bodu 32 se dostavili poslanci p. Pfitznerová a p. Merta a body 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39,
40, 41, 42, 43, 44 byly schváleny 9 poslanci ZO.
Starosta poděkoval přítomným poslancům za účast a veřejné zasedání ukončil.
Zapsala: Pfitznerová

Ověřovatelé:

starosta:

