Zápis č. 5/2008

Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Výprachtice, konaného
dne 11. 9. 2008 v 18.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu.
Přítomni:

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

Omluveni:

Libor Chaloupek

Hosté:

Mgr. Petr Fiebiger. Josef Lerch

Program:

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

Zahájení
Volba členů mandátové a návrhové komise
Návrh smlouvy o dílo na výměnu oken v tělocvičně ZŠ Výprachtice - schválení
Schválení smlouvy o dílo na podřezání zdiva sklepení KD Výprachtice
Udělení výjimky z počtu žáků ZŠ Jindřicha Pravečka, Výprachtice
Zveřejnění záměru prodeje obecních pozemků
Nákup materiálu na opravu cest – uzavření kupní smlouvy
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: 9 – 0 – 0
Volba komisí:
Mandátová komise ve složení: Marie Ingrová, Marie Hejlová
Schváleno: 9 – 0 – 0
Návrhová komise ve složení:

Marie Hanyšová, Jindřich Beran
Schváleno: 9 – 0 – 0

96/ ZO schvaluje uzavření smlouvy s firmou DOLS – výroba Dveří, Oken, Listovních schránek, a.s.,
se sídlem Nemocniční 734/13, 787 01 Šumperk, IČ: 25391941. Předmětem smlouvy je dodání
plastových oken, překrytek parapetů a klikových ovladačů do nebytových prostor. Celková cena díla
včetně DPH činí 157.280,- Kč. Termín dodání díla je do 31. 10. 2008.
Schváleno: 9 – 0 – 0
97/ ZO schvaluje uzavření smlouvy o dílo na podřezání zdiva ve sklepení budovy kulturního domu
s firmou František Hróz, Přerov, Komenského 34, 750 02 Přerov, IČ 73949965. ZO pověřuje starostu
obce uzavřením smlouvy. Nejvýše přípustná cena díla činí 40.000,- Kč.
Schváleno: 9 – 0 – 0
98/ ZO uděluje v souladu s ustanovením § 23 zákona číslo 561/2004, 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
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99/ ZO schvaluje zveřejnění záměru prodeje pozemků evidovaných dle stavu PK jako 3211/3 a 3197/10
v k.ú. a obci Výprachtice.
Schváleno: 9 – 0 – 0
100/ ZO pověřuje starostu obce aby uzavřel smlouvu o nákupu a dopravě kamene frakce 0 – 63.
Kamenivo je určeno na opravu polních a lesních cest, které jsou užívány pro účely těžby dřeva a údržbu
travnatých ploch. Na uvedenou akci ZO uvolňuje částku do 100.000,- Kč. Cena jedné tuny kamene
nesmí přesáhnout částku 180,- Kč za 1 tunu materiálu.
Schváleno: 9 – 0 – 0
101/ ZO schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene na pozemek,
evidovaný dle stavu PK jako ppč. 3224 v k.ú. a obci Výprachtice. Účelem zřízení VB je právo chůze a
jízdy přes předmětný pozemek. VB se zřizuje za částku 1,- Kč. Smlouva bude uzavřena s firmou Eldaco
s.r.o., se sídlem v Rousínově, Olšany 212, PSČ 683 01, IČ 63476860.
Schváleno: 8 – 0 – 1
102/ ZO schvaluje vyasfaltování těchto úseků cest:
- zatáčka u čp. 58 ve Výprachticích
- průjezd u čp. 6 v Koburku
- část komunikace u čp. 185 ve Výprachticích
práce provede firma Radka Hajzlera, se sídlem Výprachtice čp. 296, IČ: 60146133.
Celková cena díla, včetně materiálu, nesmí překročit částku 60.000,- Kč. Cena jedné tuny balené
asfaltové směsi nesmí překročit částku 2.200,- Kč, včetně DPH.
ZO pověřuje starostu obce uzavřením smlouvy o dílo.
Schváleno: 9 – 0 – 0
103/ ZO souhlasí s poskytnutím finančního transferu ve výši 10.000,- Kč SDH Výprachtice, se sídlem
Výprachtice čp. 7, 561 34 Výprachtice. Částka je určená na nákup odměn pro zasloužilé členy a k
úhradě dalších nezbytných nákladů u příležitosti konání oslav 125 výročí založení SDH Výprachtice.
Schváleno: 9 – 0 – 0
104/ ZO schvaluje rozpočtové změny dle návrhu rozpočtových změn, které se zakládají k tomuto
usnesení a tvoří jeho nedílnou součást.
Schváleno: 9 – 0 – 0
105/ ZO schvaluje prodej pozemku ppč. 361 o výměře 370 m2 za 1,4 násobek úřední ceny. Snížení
ceny je odůvodněno přístupem na pozemek a jeho údržbou.
Schváleno: 9 – 0 – 0
106/ ZO schvaluje jednostranné zvýšení nájemného v souladu se zákonem číslo 107/2007 Sb., o
jednostranném zvyšování nájemného, ve znění pozdějších předpisů, částka se zvyšuje na 22,40
Kč/m2/měsíc podlahové plochy bytu a měsíc.
Schváleno: 9 – 0 – 0
107/ ZO zveřejňuje záměr pronájmu nebytových prostor OU - garáž v budově čp. 3.
Schváleno: 9 – 0 – 0
108/ ZO souhlasí s připojením kanalizační přípojky rodinného domu č.p. 247 ve Výprachticích na
čističku odpadních vod. Připojení bude realizováno na základě projektu odbornou firmou.
Schváleno: 9 – 0 – 0
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109/ ZO souhlasí s připojením domu čp. 267 ve Výprachticích na obecní vodovod.
Schváleno: 9 – 0 – 0
110/ ZO souhlasí s prominutím poloviny platby z částky 1.554,- Kč, tj. pohledávky ve výši 777,- Kč,
která vznikla v souvislosti s nezaplacením spotřebované vody v bytě č. 4, který se nachází v domě čp.
304 ve Výprachticích.
Schváleno: 7 – 0 – 2
111/ ZO souhlasí s nákupem dopravních značek od Správy a údržby silnic PK za částku 50.000,- Kč
Schváleno: 9 – 0 – 0
112/ ZO souhlasí s uzavřením smlouvy na zhotovení zateplené fasády šaten tělocvičny ZŠ Výprachtice,
a to za nejvýše přípustnou cenu 50.000,- Kč bez DPH
Schváleno: 9 – 0 – 0
113/ ZO souhlasí s provedením zednických prací spočívajících v dokončení rekonstrukce nebytových
prostor v části, nad kterou se nachází kuchyň kulturního domu „U Jana“, a to za nejvýše přípustnou
cenu 80.000,- Kč bez DPH.
Schváleno: 9 – 0 – 0
114/ ZO schvaluje prominutí pohledávek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálního odpadu pro rok 2007 paní D. R. a panu R. M.
Schváleno: 9 – 0 – 0
115/ ZO schvaluje přijetí dotace od PK na pořízení projektové dokumentace na výměnu azbestového
vodovodního potrubí Výprachtice ve výši 190.000,- Kč.
Schváleno: 9 – 0 – 0
116/ ZO schvaluje přijetí dotace od PK na pořízení projektové dokumentace pro územní řízení na část
Kanalizace v obci Výprachtice ( kanalizace v délce cca 1,5 km) směr Hoblovna, Malá Strana ve výši
350.000,- Kč.
Schváleno: 9 – 0 – 0
117/ ZO schvaluje do ZŠ Výprachtice zakoupení osmnácti židlí a devíti lavic v ceně 40.000 – 50.000,Kč, dle schváleného rozpočtu.
Schváleno: 9 – 0 – 0
118/ ZO schvaluje smlouvu o poskytování služeb v oblasti životního prostředí s firmou SITA CZ a.s.,
se sídlem: Španělská 10/1073, 120 00 Praha 2 Vinohrady, IČ 25638955, vše v textu dle předloženého
návrhu smlouvy, který se zakládá jako příloha usnesení.
Schváleno: 9 – 0 – 0
119/ ZO souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo s firmou OVAZ zámečnictví s.r.o., se sídlem OVAZ
zámečnictví s.r.o., 561 34 Výprachtice, IČ 25988859 na výrobu a montáž konstrukce na terase u
Hostince u Jana za cenu 93.624,- Kč včetně DPH, vše dle předložené cenové nabídky, která se zakládá
k tomuto usnesení.
Schváleno: 8 – 0 – 1

120/ ZO projednalo zprávu starosty obce ohledně situace v zásobování obyvatelstva pitnou vodou a
vyslovilo souhlas s návrhem opatření.
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Diskuse:
p. Hanyšová – opravit veřejné osvětlení na sídlišti Koburk
odpověděl starosta: osvětlení bude do konce týdne opraveno.
Mgr. Fiebiger – oprava příjezdové cesty k rampě u ZŠ
odpověděl starosta: s opravou je počítáno do konce roku.
- špatné osvětlení na pódiu v KD Výprachtice
odpověděl starosta: bude se postupně realizovat, ale až v dalším roce.
p. Lerch -

opravit rozhlas v části Koburk
odpověděl starosta: bude opraveno

Zpráva mandátové komise:
usnášeníschopné.

Zpráva návrhové komise:

zasedání se zúčastnilo 9 členů zastupitelstva, zasedání je

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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