Zápis č. 3/2008

Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Výprachtice, konaného
dne 2. 6. 2008 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu.
Přítomni:

Marie Hejlova, JUDr. Miroslav Stejskal, Věra Jandejsková, Ing. Jiří Falta, Luboš
Merta, Marie Ingrová, Marie Hanyšová, Jindřich Beran, Libor Chaloupek

Omluveni:
Hosté:

J. Lerch, M. Bašková, P. Pfeifer ml., L. Skalický
Program:

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

Zahájení
Volba členů mandátové a návrhové komise
Schválení záměru prodeje pozemků
Schválení výkupu pozemků od fyzických osob
Schválení různých smluv o dílo
Projednání požadavku ZŠ Výprachtice na navýšení rozpočtu pro
rok 2008
Vypsání výběrového řízení na ředitele(ku) MŠ Výprachtice
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: V. Jandejsková, L. Chaloupek
Schváleno: 8 – 0 – 0
Návrhová komise ve složení:

J. Falta, M. Ingrová
Schváleno: 8 – 0 – 0

Na veřejné zasedání se dostavil pan Jindřich Beran
52/ ZO schvaluje záměr převodu těchto pozemků v k.ú. a obci Výprachtice.
záměr bezúplatného převodu:
pozemku ppč. 3235/32 zaměřeného GP číslo 579-647/2007 pro k.ú. a obec Výprachtice
pozemku ppč. 3258/4 zaměřeného GP číslo 579-647/2007 pro k.ú. a obec Výprachtice
pozemku ppč. 2389/7 zaměřeného GP číslo 580-648/2007 pro k.ú. a obec Výprachtice
pozemku ppč. 272/5 zaměřeného GP číslo 555-785/2006 pro k.ú. a obec Výprachtice
pozemku ppč. 1935/3 zaměřeného GP číslo 573-643/2007 pro k.ú. a obec Výprachtice
pozemku ppč. 2418/1 zaměřeného GP číslo 579-647/2007 pro k.ú. a obec Výprachtice

pozemky ppč. 1516/1 a ppč. 1516/2 v k.ú. Koburk
Schváleno: 9 – 0 – 0
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53/ ZO schvaluje výkup těchto pozemků:
Pozemek evidovaný dle stavu PK jako 1495/1 a pozemek evidovaný dle stavu PK jako ppč. 1786, vše
v k.ú. Koburk.
Schváleno: 9 – 0 – 0
54/ ZO schvaluje uzavření smlouvy o dílo č. 8-2008, dle předloženého návrhu smlouvy o dílo, se
zhotovitelem, firmou JAFIS s.r.o., Moravská 786, 570 01 Litomyšl. Cena díla činí 71.000,- Kč – z toho
50.000,- Kč činí dotace z PK a 21.000,- Kč se dofinancuje z rozpočtu obce Výprachtice. Předmětem
smlouvy je projekt hydrogeologického průzkumu – posílení vodních zdrojů Výprachtice.
Schváleno: 9 – 0 – 0
55/ ZO souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo, dle předloženého návrhu smlouvy o dílo. ZO pověřuje
starostu obce zajištěním výběrového řízení a uzavřením smlouvy o dílo s vybraným uchazečem v textu
dle předloženého návrhu smlouvy. Předmětem výběrového řízení bude projekt „Odkanalizování části
obce – Výprachtice“ do výše cca 270.000,- Kč, současně ZO souhlasí s přijetím dotace z Pardubického
kraje na daný projekt ve výši 200.000,- Kč.
Schváleno: 9 – 0 – 0
56/ ZO neschvaluje navýšení rozpočtu ZŠ Výprachtice na 1. čtvrtletí roku 2008 o částku 80.000,- Kč.
ZO projedná navýšení rozpočtu po provedené analýze stavu ZŠ na počátku září 2008
Schváleno: 9 – 0 – 0
57/ ZO schvaluje uzavření smlouvy o dílo s firmou OVAZ zámečnictví s.r.o., se sídlem: 561 54
Výprachtice čp. 283, IČ 25988859, na zhotovení opěrné zdi u domu čp. 3 za cenu do 30.000,- Kč bez
DPH. V textu dle předloženého návrhu smlouvy.
Schváleno: 9 – 0 – 0
58/ ZO schvaluje zadání výběrového řízení na zhotovitele rekonstrukce kotelny Kulturního domu
Výprachtice na rekonstrukci kotelny KD Výprachtice. Výběrové řízení ZO ukládá realizovat v souladu
s ust. § 6 zák. číslo 137/2006 Sb., v platném znění, s tím, že celková hodnota prací nepřekročí částku
1 mil. Kč.
ZO schvaluje výběrovou komisi ve složení:
předseda komise: Věra Jandejsková
členové komise: Jiří Hudeček, Ing. Vladimír Kubelka, Jindřich Beran, Luboš Merta
ZO pověřilo starostu obce uzavřít smlouvu o dílo s vybraným uchazečem, přičemž jediným kritériem
veřejné zakázky bude nabídnutá cena díla. Smlouva bude uzavřena v textu dle předloženého návrhu
smlouvy.
Schváleno: 9 – 0 – 0
59/ ZO souhlasí s vypsáním výběrového řízení na ředitelku(e) MŠ, a to v textu dle předloženého
návrhu. ZO pověřuje starostu obce Výprachtice organizací výběrového řízení.
Složení komise vyplývá z vyhl. číslo 54/2005. Za obec Výprachtice se výběrového řízení zúčastní pan
Ing. Jiří Falta a Marie Ingrová.
Schváleno: 9 – 0 – 0
60/ ZO schvaluje plán činnosti kontrolního výboru v textu dle předloženého návrhu.
Schváleno: 9 – 0 – 0
61/ ZO schvaluje bez výhrad závěrečný účet Dobrovolného svazku obcí Lanškrounsko.
Schváleno: 9 – 0 – 0
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62/ ZO souhlasí se zalesněním pozemku ppč. 1777/5 v katastrálním území a obci Výprachtice.
Schváleno: 8 – 0 – 1
63/ ZO souhlasí se splátkami dluhu za vytápění bytu ve Výprachticích ve splátkách ve výši 705,- Kč
měsíčně.
Schváleno: 9 – 0 – 0
64/ ZO ukládá starostovi svolat samostatné jednání za účelem projednání obsahu zadání na
odkanalizování části obce a to za přítomnosti zastupitelů: Merta, Chaloupek, Beran, JUDr. Stejskal.
Schváleno: 9 – 0 – 0
65/ ZO schvaluje dohodu o spolupráci s firmou AGROSPOL Výprachtice s.r.o., se sídlem Výprachtice
288, IČO: 25297091, která se týká zajištění bydlení pro občany obce paní Dančovou a pana Duška
s tím, že obec Výprachtice se bude podílet na uvedeném částkou 50.000,- Kč a AGROSPOL
Výprachtice s.r.o. zaplatí zbývající náklady.
Schváleno: 9 – 0 – 0
66/ ZO schvaluje poskytnutí neinvestičního transferu (dotace), na základě které bude na osvětlení
kostela ve Výprachticích poskytnut Římskokatolické farnosti Výprachtice se sídlem Výprachtice 180,
IČO: 61234222, zastoupené administrátorem panem Mgr. Ireneuszem Szocinskim dar ve výši
8.000,- Kč.
Schváleno: 9 – 0 – 0
67/ ZO schvaluje poskytnutí neinvestičního transferu, (dotace) Římskokatolické farnosti Valteřice se
sídlem Výprachtice 180, IČO: 61234222, zastoupené administrátorem panem Mgr. Ireneuszem
Szocinskim ve výši 30.000,- Kč. Předmětná částka bude použita na opravu kostela ve Valteřicích.
Schváleno: 9 – 0 – 0
68/ ZO schvaluje uzavření smlouvy o dílo mezi SÚS Pardubice, Doubravice 98, PSČ 533 53 Pardubice,
IČ: 00085031, a obcí Výprachtice, na zhotovení silnice k domu čp. 304 ve Výprachticích (nové
bytovky pod Vaníčkem) za nejvýše přípustnou cenu 100.000,- Kč bez DPH (300 m2 asfaltu).
Schváleno: 9 – 0 – 0
69/ ZO schvaluje uvolnění částky na provedení oprav obecních komunikací, a to ve výši 70.000,- Kč.
Schváleno: 9 – 0 – 0
Na veřejné zasedání se dostavil pan Luboš Merta.
70/ ZO souhlasí s úpravou zadání změny Územního plánu č. 2 obce Výprachtice, která se týká zmenšení
původně vyčleněného území. Zpracování změny Územního plánu č. 2 pověřuje ZO paní Ing. arch.
Dagmar Vaníčkovou, Al. Hanuše 182, Jablonné nad Orlicí, IČO: 66844690.
Schváleno: 10 – 0 – 0
71/ ZO schvaluje Zadání změny č. 3 územního plánu obce Výprachtice.
Schváleno: 9 – 0 – 1
72/ ZO schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí na odkoupení části kanalizace v délce do 200 m
v části obce Malá strana za cenu do 70.000,- Kč.
Schváleno: 10 – 0 – 0
73/ ZO schvaluje poskytnutí neinvestičního transferu (dotace) na činnost Mysliveckému sdružení
Výprachtice ve výši 7.000,- Kč. Do 31. 12. 2008 předloží doklad o čerpání.
Schváleno: 10 – 0 – 0
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74/ ZO schvaluje poskytnutí neinvestičního transferu (dotace) na činnost Dechové hudbě Výprachtice
ve výši 7.000,- Kč. Do 31. 12. 2008 předloží doklad o čerpání.
Schváleno: 10 – 0 – 0
75/ ZO schvaluje poskytnutí neinvestičního transferu (dotace) na činnost TJ Sokol Výprachtice ve výši
35.000,- Kč. Do 31. 12. 2008 předloží doklad o čerpání.
Schváleno: 10 – 0 – 0
76/ ZO schvaluje zrušení smlouvy se Zdravotním ústavem se sídlem v Pardubicích, Kyjevská 44,
pobočka Ústí nad Orlicí, IČO: 71009477 na fyzikálně chemické a mikrobiologické rozbory pitné vody a
rozbory odpadních vod z ČOV. Současně ZO schvaluje uzavření smlouvy na výše uvedené rozbory s
firmou EKO-LAB Žamberk spol. s r.o., Zkušební laboratoř, se sídlem Zemědělská 1004, 564 01
Žamberk, IČO: 13582488.
Schváleno: 10 – 0 – 0
77/ ZO bere na vědomí prodloužení nájmu nájemníků v obecních bytech, nájem se prodlužuje o 1 rok.
Schváleno: 10 – 0 – 0
78/ ZO souhlasí s prodejem vozu LIAZ CAS 25 – kropící cisterna za cenu 45.000,- Kč a zároveň ZO
souhlasí s nákupem malého terénního vozidla za cenu do 45.000,- Kč pro potřeby SDH Výprachtice.
Schváleno: 10 – 0 – 0
79/ ZO souhlasí s náhradou nákladů za elektřinu při rekonstrukci KD Výprachtice, a to ve výši 3.000,Kč. předmětná částka bude obci kompenzována v rámci závěrečně faktury firmou Agile s.r.o. Vysoké
Mýto.
Schváleno: 10 – 0 – 0
80/ ZO vyhlašuje výběrové řízení na zhotovení sportovního hřiště ZŠ Výprachtice a pověřuje starostu
obce zadáním výběrového řízení a provedení dalších nezbytných kroků.
Složení výběrové komise: předseda:
Jindřich Beran
členové:
Ing. Jiří Falta
Marcela Pfitznerová
Schváleno: 10 – 0 – 0

81/ ZO schvaluje příspěvek rodičům dojíždějících dětí v částce 500,- Kč na žáka. Příspěvek bude
poskytnut v měsíci září 2008.
Schváleno: 10 – 0 – 0

Diskuse:
1) paní Hanyšová – Umělecká agentura VIOLA Olomouc zaslala nabídku na vystoupení při
příležitostech setkání důchodců, které se koná v listopadu. Vystoupení se jmenuje „Ta naše
písnička česká“ a cena vystoupení činí 3.200,- Kč. ZO souhlasí s nabídkou a pověřilo p.
Hanyšovou o zajištění.
2) paní Hanyšová – zrušit usnesení ZO č. 212 ze dne 11. 12. 2007, který již neplatí.
3) paní Hanyšová – požádat zaměstnance obce, kteří jsou z ÚP o očištění a natření plotu u požární
nádrže v Koburku.
- bude provedeno
4) paní Hanyšová – Zda se budou vybírat poplatky za dovážku obědů?
- poplatky vybírat nebudeme
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Zpráva mandátové komise:
zasedání se zúčastnilo do bodu č.69 9 zastupitelů a od bodu
69 10 zastupitelů obce, zasedání je usnášení schopné.
Zpráva návrhové komise:

všechny body jednání byly projednány a jednotlivě schváleny.

Starosta obce poděkoval všem přítomným za účast a zasedání ukončil.

Zapsala: Pfitznerová

Ověřovatelé:

starosta:

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

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

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