Zápis č. 4/2008

,Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Výprachtice, konaného
dne 25. 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, Jindřich Beran, Marcela Pfitznerová

Omluveni:

Marie Hanyšová, Libor Chaloupek

Hosté:
Program:

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

Zahájení
Volba členů mandátové a návrhové komise
Schválení prodeje pozemků
Schválení smlouvy o dílo – oprava střechy ZŠ
Navýšení prostředků na platy pro ZŠ 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:6 – 0 – 0
Volba komisí:
Mandátová komise ve složení: Ing. Jiří Falta, Marie Ingrová
Schváleno:6 – 0 – 0
Návrhová komise ve složení: Luboš Merta, Věra Jandejsková
Schváleno:6 – 0 – 0

82/ ZO schvaluje bezúplatný převod následujících pozemků v k.ú. a obci Výprachtice
-do vlastnictví Pardubického kraje, se sídlem: Komenského 125, 532 11 Pardubice, IČ: 70892822 :
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
-do vlastnictví fyzických osob
pozemky ppč. 1516/1 a ppč. 1516/2
Schváleno:6 – 0 – 0

Na veřejné zasedání se dostavil pan Jindřich Beran.

1

Zápis č. 4/2008

83/ ZO souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo s firmou Ivan Mareš M+M, místo podnikání T.G.
Masaryka 173, 562 01 Ústí nad Orlicí, IČ 10523383, za cenu 373.104,- Kč, včetně 19 % DPH. Vše dle
předloženého návrhu smlouvy, která tvoří přílohu tohoto usnesení.
Schváleno:7 – 0 – 0
84/ ZO schvaluje navýšení prostředků na platy zaměstnanců ZŠ Výprachtice o částku 80.000,- Kč.
Schváleno:7 – 0 – 0
85/ ZO souhlasí s přijetím těchto dotací a uzavřením těchto smluv:
a) Dotace ve výši 300.000,- Kč na opravu střechy ZŠ Výprachtice z Programu obnovy vesnice –
prostředky MMR ČR
b) Dotace ve výši 300.000,- Kč na zhotovení povrchu hřiště a oplocení hřiště před ZŠ Výprachtice
z Programu obnovy vesnice – prostředky MMR ČR
c) 930.000,- Kč na rekonstrukci kotelny kulturního domu Výprachtice – z prostředků MF ČR
Schváleno:7 – 0 – 0
86/ ZO souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo na akci „Rekonstrukce kotelny kulturního domu
Výprachtice“ s firmou Jiří Roller, místo podnikání 561 54 Bystřec, IČ 70141614, za nabídkovou cenu
1.130.024,- Kč, to vše dle návrhu smlouvy, který tvoří přílohu tohoto usnesení.
Schváleno:7 – 0 – 0
87/ ZO souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo na zhotovení projektu odkanalizování části obce s firmou
JAFIS s.r.o., Mařákova 1149, 570 01 Litomyšl. za cenu 280.000,- Kč, vše dle předloženého návrhu
smlouvy.
Schváleno:7 – 0 – 0
88/ ZO souhlasí s podáním žádosti o dotaci z prostředků Pardubického kraje ve výši 275 000,- Kč na
projektovou dokumentaci na výměnu obecního vodovodu v délce 1.800 m.
Schváleno:7 – 0 – 0
89/ ZO souhlasí s tím, aby akci posílení zdrojů veřejného vodovodu Výprachtice realizovala firma
Vodní zdroje Ekomonitor, spol. s.r.o., Píšťovy 820, 572 01 Chrudim 3. ZO pověřuje starostu obce aby
zajistil srovnávací položkový rozpočet a uzavřel s firmou Ekomonitor smlouvu o dílo.
Schváleno:7 – 0 – 0
Na veřejné zasedání se dostavila paní Marie Hejlová.
90/ ZO souhlasí se zveřejněním záměru prodeje ppč. 361 v k.ú. Valteřice, obec Výprachtice.
Schváleno:8 – 0 – 0
91/ ZO ruší své usnesení číslo 212 ze dne 11.12.2007. Důvodem je odstoupení prodávajícího od záměru
prodeje pozemku obci Výprachtice.
Schváleno:8 – 0 – 0
92/ ZO souhlasí s provedením průzkumného vrtu a s umístěním stavby vodního zdroje na ppč. 401/2
v k.ú. Valteřice a to pouze v případě, že nový vodní zdroj nenaruší ostatní stávající vodní zdroje.
Schváleno:8 – 0 – 0
93/ ZO schvaluje smlouvu o dílo se zhotovitelem DD Ekonom Konzult Real s.r.o., Na Lánech 764, 570
01 Litomyšl, IČ: 25276417 na provedení energetického auditu budovy čp.3 za částku 35.000,- Kč
včetně DPH.
Schváleno:8 – 0 – 0
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94/ ZO schvaluje smlouvu o poskytování služeb v oblasti životního prostředí s firmou SITA CZ a.s.,
Španělská 10/1073, 12000 Praha 2 Vinohrady, a to dle předloženého návrhu smlouvy. Předmětem
smlouvy je likvidace kalů z čištění komunálních vod, biologicky rozložitelného odpadu apod. Smlouva
tvoří přílohu tohoto usnesení.
Schváleno:8 – 0 – 0
95/ ZO schvaluje rozpočtové změny dle návrhu rozpočtových změn, které se zakládají k tomuto
usnesení a tvoří jeho nedílnou součást.
Schváleno:8 – 0 – 0
Diskuse:
1) paní Věra Jandejsková - od července budou uvolněny 3 garzoniéry, jedna bude pronajata pro novou
učitelku ze ZŠ Výprachtice. Ostatní budou nabídnuty žadatelům. Vše potřebné zajistí p. Jandejsková.
Zpráva mandátové komise: zasedání se zúčastnilo do bodu č. 82 šest členů zastupitelstva, do bodu č.
90 sedm členů zastupitelstva, 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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