Zápis č. 6/2008

Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Výprachtice, konaného
dne 13. 10. 2008 v 18.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu.
Přítomni:

Omluveni:

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

Hosté:
Program:

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

Zahájení
Volba členů mandátové a návrhové komise
Financování nových podzemních zdrojů pitné vody
Prodej pozemků Agrospolu Výprachtice
Financování ZŠ Jindřicha Pravečka a 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: 9 – 0 – 0
Volba komisí:
Mandátová komise ve složení: J. Beran, L. Merta
Schváleno: 9 – 0 – 0
Návrhová komise ve složení: Ing. J. Falta, M. Ingrová
Schváleno: 9 – 0 – 0
131/ ZO schvaluje uzavření smlouvy s firmou Jafis s.r.o., se sídlem: Moravská 786, 570 01 Litomyšl,
Předmětem smlouvy je vybudování dvou vrtů o průměru 160 mm. Cena se sjednává dohodou stran jako
cena smluvní a činí 493.850,- Kč. Termín dodání díla je do 60 dnů od podpisu smlouvy. Financování
díla je zajištěno následovně. 70 % ceny díla tvoří dotace od Pardubického kraje, zbývajících 30 % ceny
díla zaplatí obec Výprachtice.
Schváleno: 9 – 0 – 0
132/ ZO schvaluje prodej pozemků evidovaných dle stavu PK jako 3211/3 a 3197/10 v k.ú. a obci
Výprachtice firmě AGROSPOL Výprachtice s.r.o., se sídlem Výprachtice čp. 288, IČ: 25297091, a to za
cenu ve výši 1,2 násobku ceny stanovené znalcem. Náklady spojené s převodem zaplatí kupující.
Schváleno: 9 – 0 – 0
133/ ZO bylo seznámeno se stanoviskem Mgr. Pešky, vedoucím odboru školství, mládeže a
tělovýchovy, který doporučil sloučení obou subjektů. V dané souvislosti byl dán návrh na hlasování o
následujícím usnesení ZO. ZO souhlasí s tím, aby bylo pokračováno v diskusi spojené s řešením otázek
sloučení obou subjektů, tj. MŠ a ZŠ.
Nebylo schváleno: 5 – 4 – 0
134/ ZO souhlasí s pronájmem garáže v domě čp. 3 .
Schváleno: 9 – 0 – 0
135/ ZO souhlasí s připojením garáže v zaploceném areálu, vedle budovy OEZ Výprachtice na obecní
vodovod.
Schváleno: 9 – 0 – 0
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136/ ZO projednalo dopis občanů ze sídliště Mertov, kterým vyjádřili nesouhlas se stavbou rodinných
domků na pozemku 2008/2 v k.ú. Výprachtice. Tento pozemek hodlala obec Výprachtice vykoupit. Na
základě námitek občanů souhlasí ZO, aby bylo od prodeje ustoupeno. Důvodem je ohrožení zdrojů
pitné vody. Koupě pozemků může být realizována až po zajištění zásobování obyvatel horní části obce
(Hoblovna, Mertov) pitnou vodou z obecního vodovodu.
Schváleno: 8– 0 – 1
137/ ZO souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo s firmou Jiří Roller, místo podnikání 561 54 Bystřec, IČ
70141614. Předmětem díla je dokončení rekonstrukce suterénu budovy čp. 216 v k.ú. a obci
Výprachtice (KD Výprachtice – hospoda „U Jana“). Nejvýše přípustná cena díla činí do 300.000,- Kč.
Schváleno: 9 – 0 – 0
138/ ZO souhlasí s podáním žádosti na SFDI o poskytnutí dotace na odstranění dopravních rizik
v souvislosti s provozem ZŠ Výprachtice (řízený přechod a chodník).
Schváleno: 9 – 0 – 0
139/ ZO schvaluje uzavření smlouvy s paní Ing. Eugenií Dřímalovou na provádění odborných a
administrativních úkonů v souvislosti se správu veřejného vodovodu a kanalizace. Jedná se o zajištění
výkonu funkce tzv. odpovědného zástupce. Vše dle předloženého ceníku úkonů, který se zakládá
k tomuto usnesení.
Schváleno: 9 – 0 – 0
140/ ZO souhlasí s podáním žádosti prostřednictvím Pardubického kraje o poskytnutí dotace na
zubařské křeslo pro zubní ordinaci.
Schváleno: 9 – 0 – 0
141/ ZO bylo seznámeno se záměrem opravy místních komunikací v roce 2009. Bylo požádáno o
dotaci na opravu komunikací. Výše požadované dotace činí 400 tis. Kč.
Schváleno: 9 – 0 – 0
142/ ZO souhlasí s podáním žádosti na vystrojení vrtů pitné vody a další práce spojené s připojením
vrtů na vodojemy.. ZO pověřuje starostu obce k podání žádosti na vystrojení vrtů, vybavení čerpadly a
další práce. ZO souhlasí s dofinancováním nákladů do výše 30 %.
Schváleno: 9 – 0 – 0
143/ ZO souhlasí s uzavřením smlouvy o zřízení věcného břemene na pozemek označený dle stavu GP
číslo 591-148/2008 pro k.ú. a obec Výprachtice jako ppč. 322/14. Věcné břemeno se zřizuje za náhradu
ve výši 500,- Kč. Věcné břemeno se zřizuje ve prospěch obce Výprachtice za účelem umístění stavby
vodovodu a splaškové kanalizace. Předmětem VB je dále právo chůze, jízdy v souvislosti s kontrolou,
nebo provedením oprav zařízení vodovodu a kanalizace.
Schváleno: 9 – 0 – 0
144/ ZO souhlasí se změnou svého usnesení číslo 97 ze dne 11.9.2008 tak, že cena díla stanovená na
40.000,- Kč se zvyšuje na 80.000,- Kč. Důvodem je navýšení rozsahu původně dohodnutých prací
firmou František Hróz, Přerov, Komenského 34, 750 02 Přerov.
Schváleno:9 – 0 – 0
145/ V souvislosti se zvýšenými náklady při zajištění školní docházky dětí pro školní rok 2008 - 2009
schvaluje ZO příspěvek na dopravu dětí do ZŠ Jindřicha Pravečka, Výprachtice ve výši 1.000,- Kč na
školní rok 2008/2009, s tím, že příspěvek bude poskytnut rodičům dítěte v pokladně Obecního úřadu
Výprachtice ve dvou splátkách během tohoto školního roku a za podmínky, že dítě bude školu
navštěvovat celý jmenovaný školní rok. Příspěvek bude poskytnut rodičům dítěte, které dojíždí ze
vzdálenosti větší než 2 km. Uvedené se netýká rodičů dojíždějících dětí, kterým byl jíž příspěvek
přiznán, nebo vyplacen.
Schváleno:9 – 0 – 0
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146/ V souvislosti se zvýšenými náklady při zajištění dopravy dětí z Mistrovic, schvaluje ZO příspěvek
na jejich dopravu do ZŠ Jindřicha Pravečka, Výprachtice ve výši 2.000,- Kč na jedno dítě a na školní
rok 2008/2009, s tím, že příspěvek bude poskytnut rodičům dětí v pokladně Obecního úřadu
Výprachtice během tohoto školního roku a za podmínky, že všechny děti budou navštěvovat školu celý
školní rok, za který jim byl příspěvek přiznán. Příspěvek bude rozdělen tak, že v prvním pololetí
kalendářního roku bude vyplacena polovina příspěvku a v druhém pololetí druhá polovina příspěvku.
Schváleno: 8 – 0 – 1
147/ ZO vzalo na vědomí návrh starosty obce na změnu systému informování občanů obecním
rozhlasem, jiným způsobem. ZO pověřuje starostu obce, aby jednal o opravě stávajícího zařízení
obecního rozhlasu a dále aby sjednal další způsob vyrozumívání obyvatel obce – konkrétně pomocí
SMS zpráv na mobilní telefony.
Schváleno: 9 – 0 – 0
148/ ZO souhlasí s uvolněním částky 100.000,- Kč z rozpočtu obce v souvislosti s opravou suterénu
Základní školy Jindřicha Pravečka, Výprachtice a současně pověřuje starostu obce k uzavření smlouvy
se zhotovitelem.
Schváleno: 9 – 0 – 0
149/ ZO jmenuje nové členy do Rady školy na období let 2008 až 2010, která je zřízena při Základní
škole Jindřicha Pravečka Výprachtice, jedná se o paní Marii Ingrovou, paní Věru Jandejskovou a pana
Miroslava Stejskala.
Schváleno: 9 – 0 – 0
150/ ZO ukládá starostovi obce, aby jednal s nájemkyní KD Výprachtice s paní Evženií Uhrovou o
zvýšení sjednaného nájemného ze 3.000,- Kč na 5.000,- Kč za měsíc, s platností od 1. ledna 2009.
Schváleno: 8 – 0 – 1
Diskuse:
Paní Hanyšová - doporučila informovat občany o termínu konání voleb do Pardubického kraje a
složení volební komise v obecních novinách.
Dále se dotázala, zda listopadové setkání důchodců je možné konat na sále KD Výprachtice.
Odpověděl starosta obce:
a) Obec informovala občany o termínu konání voleb na úřední desce, což je v souladu s volebním
zákonem. Jinou zákonnou povinnost obec nemá. Občané budou dále o volbách informováni dále jiným
vhodným způsobem.
b) Setkání důchodců v listopadu 2008 je možné konat v sále KD Výprachtice jelikož výměna radiátorů
na sále a instalace nových kotlů v nově rekonstruované kotelně je již hotová.
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: Jandejsková
Ověřovatelé:

Ing. Jiří Falta

starosta:

….................................

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

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