Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Výprachtice, konaného dne
11. 12. 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, Marie Hanyšová, Jindřich Beran

Omluveni:

Marcela Pfitznerová

Hosté:

Marie Bašková, Ladislav Chládek, Josef Lerch, Luděk Skalický

Program:
1/
2/
3/
4/
5/
6/
7/
8/
9/
10/
11/

Zahájení
Volba členů mandátové a návrhové komise
Schválení rozpočtových změn
Schválení rozpočtového provizoria na leden 2008
Schválení kontokorentního úvěru
Schválení výkupu pozemků
Schválení OZV o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
Ostatní
Diskuse
Návrh usnesení
Závěr

Veřejné zasedání zahájil starosta obce pan Miroslav Stejskal, který přivítal zastupitele a seznámil je s
programem jednání.
Předložený program jednání byl schválen.
Schváleno: 8 – 0 – 0
Volba komisí:
Mandátová komise ve složení: J. Beran, M. Ingrová
Schváleno: 8 – 0 – 0
Návrhová komise ve složení: Ing. J. Falta, M. Hejlová
Schváleno: 8 – 0 – 0
209/ ZO schvaluje rozpočtové změny, a to v rozsahu předloženého návrhu rozpočtových změn, který tvoří
přílohu a nedílnou součást zápisu ZO.
Schváleno: 8 – 0 – 0
210/ ZO schvaluje rozpočtové provizorium na leden 2008 ve výši 1/12 rozpočtu roku 2007.
Schváleno: 8 – 0 – 0
211/ 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 zajištěn budoucími rozpočtovými příjmy obce a
bude sloužit k zajištění plynulého financování obce v roce 2008 a v lednu 2009. Kontokorentní úvěr se
schvaluje za předpokladu, že roční úrok nepřesáhne 6 %.
Schváleno: 8 – 0 – 0
212/ ZO schvaluje výkup pozemku 1286 o výměře 856 m2 v k.ú. Koburk za cenu 40,- Kč za 1 m2 od pana Z.
K..
Schváleno: 8 – 0 – 0

213/ ZO schvaluje obecně závaznou vyhlášku obce Výprachtice č. 2/2007 „O místním poplatku za provoz
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů pro rok
2008“, kterou se upravuje OZV číslo 1/2006, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. (450,- Kč/osoba)
Schváleno: 7 – 1 – 0
214/ ZO schvaluje změny smlouvy s firmou ELDACO s.r.o. se sídlem v Brně, Olomoucká 7/9, PSČ 656 66,
IČ: 63476860, týkající se vzájemné spolupráce při výstavbě jedné větrné elektrárny, dle předloženého návrhu
dodatku. V ostatním se uzavřené smlouva „ O spolupráci .....“ nemění.
Dodatek ke smlouvě je součástí tohoto usnesení ZO.
Schváleno: 7 – 1 – 0
215/ ZO bere na vědomí novou kalkulaci obědů pro ZŠ Jindřicha Pravečka Výprachtice s platností od 1. 1.
2008 takto:
strávníci 7-10 let za 1 oběd 43,- Kč
strávníci 11-14 let za 1 oběd 46,- Kč
strávníci 15 a více let za 1 oběd 49,- Kč
zaměstnanci ZŠ za 1 oběd 49,- Kč
cizí strávníci za 1 oběd 49,- Kč
216/ ZO schvaluje mandátní smlouvu č. 8/2007 na inženýrskou investorskou činnost, za zadávací řízení a za
práce při dokončení stavby „Výprachtice, kulturní dům – rekonstrukce“ s firmou Hudeček s.r.o., Husova 888,
562 01 Ústí nad Orlicí, za částku 80.000,- Kč bez DPH, vše dle předloženého návrhu smlouvy, který se stává
součástí tohoto usnesení ZO.
Schváleno: 8 – 0 – 0
217/ ZO schvaluje provedení inženýrské činnosti firmou Ing. Josef Finda, Benátská 1072, 570 01 Litomyšl,
jedná se o vypracování podkladů a podání žádosti o dotaci na akci zateplení budovy obecního úřadu, dále pak
na akci vyhledání nových zdrojů pitné vody, včetně geologického průzkumu a podání žádosti o dotaci, dále
pak na akci rozšíření kanalizace, včetně podání žádosti na vypracování potřebné dokumentace.
Schváleno: 8 – 0 – 0
218/ ZO schvaluje uzavření nájemní smlouvy na byt č. 2 v domě čp. 7 s paní I. K..
Schváleno: 7 – 1 – 0
219/ ZO vzalo na vědomí výsledek kontroly spisové a archivní služby a dále dílčí zprávu z kontroly dotací na
vytvoření veřejně prospěšných pracovních míst.
220/ ZO schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene práva stavby stávající studny na pozemku
3177 v k.ú. a obci Výprachtice ve prospěch vlastníka domu čp. 50 na pozemku stpč. 269 v k.ú. a obci
Výprachtice, kterým jsou v současné době manželé M. a M. S. Obsahem práva věcného břemene je rovněž
právo vstupu a vjezdu na pozemek za účelem údržby a oprav studny. VB se zřizuje bezplatně. Veškeré
náklady hradí manželé S..
Schváleno: 8 – 0 – 0
221/ ZO souhlasí se zadáním odlitku desky Jindřicha Pravečka o rozměru 900 x 600 mm v pryskyřicovém
tmelu, za cenu 60 000,- Kč, zhotoviteli díla akad. sochaři Zdeňku Kolářskému, cena zahrnuje i osazení desky.
Schváleno: 8 – 0 – 0
222/ ZO projednalo žádost ZO SDH Výprachtice ohledně poskytnutí dotace ve výši 5.000,- Kč na uspořádání
dětského maškarního karnevalu.
ZO dále projednalo žádost o zajištění finančních prostředků na nákup chybějícího vybavení SDH Výprachtice
na období let 2008 a 2009, s tím, že uvedené bude řešeno následně v rámci možností obce, dotace
Pardubického kraje, apod.
Schváleno: 8 – 0 – 0

223/ ZO projednalo žádost firmy ONDUROOF s.r.o., Argentinská 38, Praha 7, o změnu ÚP. Žádost se týká
pozemků evidovaných dle stavu KN jako ppč. 1275/1, ppč. 1275/2 a stpč. 400, vše v k.ú. Výprachtice.
Současné pozemky jsou určeny k bytové výstavbě změna je navrhována na ubytování (penzion). ZO se
změnou vyjádřilo souhlas.
Schváleno: 8 – 0 – 1
Na jednání ZO se dostavil pan Luboš Merta
224/ ZO projednalo žádost TJ Sokol Výprachtice o poskytnutí dotací (příspěvků) na rok 2008 s tím, že jejich
konkrétní výše bude stanovena rozpočtem obce Výprachtice.
225/ ZO schvaluje místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a
odstraňování komunálních odpadů pro rok 2008 pro podnikající právnické a fyzické osoby 1 popelnice/rok
2008, s tím že tento činí 1462,- Kč.
Schváleno: 8 – 1 – 0
226/ ZO schvaluje prodej těchto pozemků v k.ú. Valteřice u Výprachtic:
a) evidovaných dle stavu KN jako ppč. 14/1, 19/1, 20/2, 23/3, 36/4, 41/1, 41/2, 447, 462
b) evidovaných dle stavu PK jako ppč. 20/1, 21, 338, 437/5, 462, stpč. 103, 108/2, 112
Prodej se schvaluje za cenu stanovenou znalcem, zvýšenou o 1,2 násobek ceny úřední. Kupující AGROSPOL
Výprachtice s.r.o., se sídlem: Výprachtice čp. 288, 561 34 Výprachtice, IČ: 25297091.
Náklady spojené s převodem zaplatí kupující.
Schváleno: 9 – 0 – 0
227/ ZO souhlasí, aby pan P. Š., zaplatil pohledávku, spočívající ve vyúčtování spotřeby teplé vody za rok
2007, která představuje částku 6.101,- Kč v měsíčních splátkách 1.000,- Kč, s tím, že pohledávka bude
zaplacena nejpozději do 30.6.2008.
Schváleno: 9 – 0 – 0
228/ ZO souhlasí, aby pan D. N., zaplatil pohledávku, spočívající ve vyúčtování spotřeby teplé vody za roky
2005, 2006 a 2007, která představuje částku 15.704,- Kč v měsíčních splátkách 2.000,- Kč, s tím, že
pohledávka bude zaplacena nejpozději do 31.8.2008.
Schváleno: 8 – 0 – 1
229/ ZO souhlasí se zvýšením přepravného, dle návrhu firmy KUKA – spol. Výprachtice, a to z částky 34,- Kč
za 1 km, na částku 37,- Kč za 1 km. ZO obce Výprachtice podmiňuje svůj souhlas se zvýšením přepravného
tím, že firma KUKA zajistí svoz komunálního odpadu i v případě nepříznivých klimatických podmínek, a to
případně v dalších dnech. Organizaci svozu a informovanost o svozu zajistí firma KUKA - spol. Výprachtice.
Schváleno: 9 – 0 – 0
230/ ZO na žádost pana Radka Hajzlera, místo podnikání: Výprachtice 296, IČ 60146133, souhlasí
s uvažovanou stavbou skladu stavebního materiálu a nářadí na ppč. 343/4 v k.ú. Výprachtice, a to jako stavbu
dočasnou.
Schváleno: 9 – 0 – 0
231/ ZO schvaluje změnu usnesení ZO č. 194, ze dne 14. 11. 2007 tak, že termín předložení výsledků
inventarizace předsedou HIK se přesouvá na 3.1.2008. Předložení výsledků inventarizace komisemi se
přesouvá z 10. 12. 2007 na 17.12.2007.
Schváleno: 9 – 0 – 0

Diskuse:
Pan Ladislav Chládek - požadoval vysvětlení čeho se týká dodatek ke smlouvě s ELDACEM s.r.o.
- objasnil na podnět starosty obce informaci, kterou v souvislosti s výstavbou větrných elektráren zveřejnil pan
Jan Kaňka v prosincovém čísle Výprachtických novin s tím, že pokud bylo uváděno v textu článku, že ve
Výprachticích se jedná o 12 elektráren, bylo tím míněno pouze to, že ZO obce Výprachtice nabídku na
postavení větrných elektráren vyslechlo na veřejném zasedání ZO obce s tím, že nebylo o těchto nabídkách
rozhodnuto.
Starosta obce konstatoval, že ve Výprachticích se uvažuje pouze o jedné větrné elektrárně. Žádná jiná
rozhodnutí ve věci výstavby větrných elektráren na území obce ZO obce nepřijalo.
Pan Chládek se dále dotazoval, zda údržba cest v zimním období, za zhoršených povětrnostních podmínek, je
prováděna ve spolupráci s firmou AGROSPOL. Bylo mu odpovězeno, že ano, ale až poté, kdy jsou splněny
základní úkoly, které má v daný den AGROSPOL.
Paní Marie Hanyšová - upozornila na nedostatečná opatření v souvislosti s odhlučněním dveří ordinace
praktického lékaře MUDr. Červinky.

Zpráva mandátové komise: zasedání se zúčastnilo 9 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:

Věra Jandejsková

Ověřovatelé:
Ing. Jiří Falta ….................................

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

starosta:
JUDr. Miroslav Stejskal ….................................

