Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Výprachtice, konaného dne
10. 10. 2007 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu.
Přítomni:

Marie Hejlova, Libor Chaloupek, JUDr. Miroslav Stejskal, Věra Jandejsková,
Ing. Jiří Falta, Luboš Merta, Marie Ingrová, Marcela Pfitznerová

Omluveni:

Marie Hanyšová, Jindřich Beran

Hosté:

Josef Lerch. Milan Chládek, Ladislav Chládek, Jentschke, Josef Hejl, Marie
Bašková, Luděk Skalický, Michal Janeček – firma Eldaco

Program:
1/
2/
3/
4/
5/
6/
7/
8/
9/

Zahájení
Volba členů mandátové a návrhové komise
Projednání žádostí občanů
Převody pozemků
Projednání žádostí některých firem o výstavbu ekologických zdrojů energie
Ostatní
Diskuse
Návrh usnesení
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: Libor Chaloupek, Marie Hejlová,
Schváleno: 7 – 0 – 0
Návrhová komise ve složení: Marie Ingrová, Ing. Jiří Falta
Schváleno: 7 – 0 – 0
178/ ZO souhlasí s připojením domu čp. 37 ve vlastnictví pana P. S., bytem Výprachtice, 561 34
Výprachtice, na obecní kanalizaci.
Schváleno: 7 – 0 – 0
179/ ZO souhlasí s připojením domu čp. 125 ve vlastnictví paní P. W., bytem Výprachtice , 561 34
Výprachtice, na obecní kanalizaci.
Schváleno: 7 – 0 – 0
Na veřejné zasedání se dostavil pan Luboš Merta
180/ ZO schvaluje záměr prodeje části parcely č. 322/3 v k.ú. a obci Výprachtice.
Schváleno: 8 – 0 – 0
181/ ZO bere na vědomí ukončení nájemní smlouvy s panem D. D., bytem Výprachtice, která byla
uzavřena na dobu určitou a to do 12. 10. 2007 v bytě č. 3 v domě čp 175 ve Výprachticích.
Schváleno: 8 – 0 – 0

182/ ZO souhlasí s přidělením bytu č. 3 v domě čp 175 ve Výprachticích panu L. M., bytem Výprachtice
, a to ode dne 13. 10. 2007, tímto dnem zároveň končí platnost nájemní smlouvy jmenovaného na byt č. 5
v domě čp. 287 ve Výprachticích.
Schváleno: 8 – 0 – 0
183/ ZO souhlasí s přidělením bytu č. 5 v domě čp. 287 ve Výprachticích panu J. M., bytem Výprachtice ,
a to ode dne 13. 10. 2007.
Schváleno: 8 – 0 – 0
184/ ZO souhlasí s přidělením bytů v novém bytovém domě pod Vaníčkem a to takto:
byt č. 5 S. B., K. H., bytem Výprachtice
byt č. 6 J. V. (manžel a 2 děti), bytem Čenkovice
byt č. 3 L. J., bytem Výprachtice
byt č. 4 J. M., J. O., bytem Výprachtice
s tím, že nájemní smlouvy budou uzavřeny ihned po kolaudaci.
Schváleno: 8 – 0 – 0
185/ ZO schvaluje přidělení bytu č. 3 v I. NP o velikosti 2+1 v domě čp. 287 ve Výprachticích p. M. S.,
bytem Výprachtice. Nájemní smlouva bude uzavřena po uvolnění bytu stávajícím uživatelem.
Schváleno: 8 – 0 – 0
186/ ZO schvaluje opravu usnesení č. 155 ze dne 19. 9. 2007 takto, namísto ceny díla 3 mil. Kč včetně
DPH ve výši 19%, se opravuje cena díla na částku 3.060.000,- Kč včetně DPH ve výši 19%. V ostatním se
usnesení č. 155 ze dne 19. 9. 2007 nemění.
Schváleno: 8 – 0 – 0
187/ ZO schvaluje uvolnění částky 150.000,- Kč na provedení dešťové kanalizace a komunikace u
bytovky pod Vaníčkem a pověřuje starostu obce, aby uzavřel smlouvy s příslušnými subjekty.
Schváleno: 8 – 0 – 0
188/ ZO schvaluje uzavření kupní smlouvy s firmou POL-AGRO TRADING ZT s.r.o. , se sídlem
K čističce 1, PSČ 739 25 Sviadnov, na nákup čelní sněhové radlice typ PUV 2800, v základním provedení,
za cenu cca 80.000,- Kč bez DPH. Kupní cena bude zaplacena ve dvou splátkách. První splátka bude
splacena při dodání, druhá do konce čtvrtého měsíce od data dodání.
Schváleno: 8 – 0 – 0
189/ ZO bere na vědomí informace podané v souvislosti s možnou výstavbou větrné elektrárny. ZO
požaduje větší zajištění smluvní odměny s tím, že výše odměny musí odpovídat částce, které v souvislosti
s výstavbou některých elektráren dohodly sousední obce.
Schváleno: 8 – 0 – 0
190/ ZO bere na vědomí informaci starosty o potřebě řešení bytové situace p. D. z Valteřic, a to v
souvislosti s prodejem fary ve Valteřicích, ve spolupráci s ostatními subjekty.
191/ ZO souhlasí s provedením průzkumných prací ohledně vydatnosti vodního zdroje a v případě, že se
prokáže vhodnost daného vodního zdroje s umístěním stavby na pozemku ppč. 359 v kú. Valteřice u
Výprachtic. Vrt nesmí zasáhnout do poměrů okolních vodních zdrojů.
Schváleno: 8 – 0 – 0
192/ ZO bere na vědomí zprávu starosty ohledně zásobování obyvatelstva pitnou vodou.

Diskuse: p. Ing. Kotrle MBA, bytem Holubí 2901/2, Šumperk – seznámení se základními informacemi o
projektu výstavby větrných elektráren a se žádostí o spolupráci.
Ing. Janeček – firma Eldaco – informace o smlouvě a projektu výstavby větrné elektrárny v
k.ú. a obci Výprachtice.
p. Lerch – opravit rozhlas v Koburku na hasičské zbrojnici.
Zpráva mandátové komise: zasedání se zúčastnilo 8 členů zastupitelstva, zasedání je usnášeníschopné.
Zpráva návrhové komise:

všechny body jednání byly projednány a jednotlivě schváleny.

Starosta obce poděkoval všem přítomným za účast a zasedání ukončil.

Zapsala:

Marcela Pfitznerová

Ověřovatelé:

Ing. Jiří Falta ….................................

Jindřich Beran ….................................

starosta:

JUDr. Miroslav Stejskal ….................................

