Zápis č. 7/2008

Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Výprachtice, konaného
dne 26. 11. 2008 v 18.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu.
Přítomni:

JUDr. Miroslav Stejskal, Marie Hejlová, Marie Hanyšová, Věra Jandejsková,
Marcela Pfitznerová, Ing. Jiří Falta, Libor Chaloupek

Omluveni:

Jindřich Beran, Marie Ingrová, Luboš Merta

Hosté:

Josef Lerch, Jiří Pfitzner

Program:

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

8/
9/
10/
11/

Zahájení
Volba členů mandátové a návrhové komise
Uzavření smlouvy na odkup části splaškové kanalizace
Nákup materiálu od VaK Jablonné nad Orlicí
Podání žádosti o poskytnutí dotace EU z fondu ROP – střed obce
Žádost na SFŽP – zateplování budovy obecního úřadu – změna způsobu
vytápění
Schválení OZV č. 1/2008 „O místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů“ pro rok 2009
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: Věra Jandejsková, Ing. Falta
Schváleno: 6 – 0 – 0
Návrhová komise ve složení: Marie Hejlová, Marie Hanyšová
Schváleno: 6 – 0 – 0

151/ ZO schvaluje uzavření kupní smlouvy na odkoupení splaškové kanalizace na Malé straně ve
Výprachticích, a to od prodávajícího HKP Form. s.r.o., Smilova 335 Pardubice, IČ 47451131. Výkup
se realizuje za kupní cenu 72.698,- Kč. Převod vlastnických práv bude navazovat na řešení ostatních
právních vztahů k této stavbě.
Na zasedání se dostavil pan Libor Chaloupek.
Schváleno: 6 – 0 – 1

152/ ZO schvaluje nákup materiálu od firmy VaK Jablonné nad Orlicí, se sídlem: Slezská 350, 561 64
Jablonné nad Orlicí, IČ 48173398, za cenu 99.980,- Kč.
Schváleno: 7 – 0 – 0
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153/ ZO souhlasí s podáním žádosti o poskytnutí dotace EU z fondu ROP na projekt Výprachtice,
centrum aktivního a komunitního života. ZO v dané souvislosti souhlasí s vypsáním výběrového řízení
na dodavatele projektu, který bude sloužit jako podklad pro žádost. K provedení výběrového řízení se
stanoví komise ve složení:
p. Jindřich Beran
p. Hana Havelková
p. Libor Chaloupek
Schváleno: 7 – 0 – 0

154/ ZO souhlasí s úhradou nákladů, které budou vynaloženy na zpracování podkladů pro podání
žádosti (studie proveditelnosti a žádost). Náklady nesmí překročit částku 60.000,- Kč bez DPH. ZO
pověřuje starostu obce k zavření smlouvy s firmou REDEA Žamberk, případně s jinou firmou, která
bude schopna zpracovat podklady pro podání žádosti o dotaci do programu SROP nejpozději do 15.
ledna 2009.
Schváleno: 7 – 0 – 0

155/ ZO souhlasí s uzavřením smlouvy na zpracování podkladů pro podání žádosti do programu SFŽP
– zateplování veřejných budov. ZO pověřuje starostu obce aby uzavřel příslušnou smlouvu se
zpracovatelem žádosti o dotaci a zpracovatelem projektu změny způsobu vytápění s tím, že částka za
tyto podklady nesmí překročit 50.000,- Kč. ZO v dané souvislosti dává souhlas k tomu, aby bylo
požádáno o dotaci na zateplení budovy obecního úřadu Výprachtice, kde se nachází zdrav. středisko,
pošta a další zázemí pro veřejnost.
Schváleno: 7 – 0 – 0

156/ ZO schvaluje obecně závaznou vyhlášku obce Výprachtice č. 1/2008, kterou se mění obecně
závazná vyhláška č. 2/2007 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů pro rok 2009. Pro podnikající fyzické a
právnické osoby činí za 1 popelnici v roce 2009 poplatek 1.412,- Kč. Pro fyzické osoby činí poplatek
450,- Kč.
Schváleno: 7 – 0 – 0

157/ ZO schvaluje provedení inventarizace ke dni 30. 11. 2008, přičemž stanoví následující
inventarizační komise:
hlavní inventarizační komisi ve složení:
předseda: Marcela Pfitznerová
členové: Ing. Jiří Falta, Marie Ingrová

dílčí inventarizační komise:
SDH Výprachtice:

předseda: Jindřich Beran
členové: Marcela Pfitznerová, Luboš Merta

SDH Koburk:

předseda: Libor Chaloupek
členové: Věra Jandejsková, Jiří Katzer
2

Zápis č. 7/2008

Knihovna Výprachtice:

předseda: Marie Bašková
členové: Marie Hejlová, Jana Beranová

Knihovna Koburk:

předseda: Marie Hanyšová
členové: Václav Lerch, Libor Chaloupek

Pohledávky:

předseda: Hana Havelková
členové: Luděk Skalický

Místní komunikace:

předseda: Ing. Jiří Falta
členové: Marie Ingrová, Marie Hanyšová

Obecní údržba:

předseda: Luboš Merta
členové: Marcela Pfitznerová, Josef Bašek

Vodovod a ČOV:

předseda: Marie Hejlová
členové: Jindřich Beran, Luděk Skalický

Obecní úřad:

předseda: Věra Jandejsková
členové: Marie Bašková, Hana Havelková

Hostinec U Jana:

předseda: Marie Ingrová
členové: Ing. Jiří Falta, Věra Jandejsková

V souvislosti s provedením inventarizace zastupitelstvo obce nařizuje:
Předsedové dílčích inventarizačních komisí předloží zprávu o výsledku inventarizace, včetně výkazu
schodků a přebytků předsedovi hlavní inventarizační komise do 12. 12. 2008
Předseda hlavní inventarizační komise předloží zprávu o výsledku inventarizace, včetně výkazu
schodků a přebytků s návrhem na opatření, jakož i návrh na řešení vzniklých škod, případně návrh na
jiná opatření v dané souvislosti starostovi obce do 19.12. 2008
Starosta obce předloží ZO zprávu o způsobu řešení nedostatků zjištěných při inventarizaci, jakož i
návrh na řešení škod a návrh na provedení inventarizačních a jiných opatření ke zlepšení stavu na úseku
správy majetku obce nejpozději do 31. 1. 2009.
Schváleno: 7 – 0 – 0
158/ ZO schvaluje změnu systému informování občanů obecním rozhlasem a to systémem informování
pomocí SMS zpráv, službou poskytovanou firmou Qbizm technologies, a.s., se sídlem Radlická 608/2,
150 00 Praha 5, IČO: 25596004, a to vše dle závazné objednávky, která tvoří přílohu tohoto usnesení.
Schváleno: 7 – 0 – 0
159/ ZO schvaluje poskytnutí příspěvku ve výši 4.000,- Kč Chrámovému sboru Výprachtice, paní
Mileně Csillagové, na činnost tohoto souboru.
Schváleno: 7 – 0 – 0
160/ ZO souhlasí s napojením domu Koburk čp. 12 na obecní vodovod. Náklady spojené s připojením
na obecní vodovod zaplatí žadatelé o připojení na obecní vodovod.
Schváleno: 7 – 0 – 0
161/ ZO se seznámilo se žádostí o poskytnutí příspěvku TJ Sokol Výprachtice, s tím, že o žádosti bude
rozhodnuto až po předložení dokladů a potřebných informací.
Schváleno: 7 – 0 – 0
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162/ ZO souhlasí s uzavřením nájemní smlouvy o zřízení věcného břemene na umístění splaškové
kanalizace na pozemku KN ppč. 453 s Pozemkovým fondem ČR.
Schváleno: 7 – 0 – 0

163/ ZO schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene, kde předmětem věcného břemene
bude umístění splaškové kanalizace na níže uvedených pozemcích, a to s vlastníky těchto pozemků:
KN ppč.
491/1, 489/1, 452, 465,
st.pč.
521
vše v k.ú. a obci Výprachtice
Obsahem práva věcného břemene bude mimo práva umístění stavby na pozemcích i právo vstupu,
vjezdu na výše uvedené pozemky za účelem kontroly, údržby a oprav splaškové kanalizace.
Věcné břemeno se zřídí za náhradu, která bude stanovena dohodou, a to do částky 500,- Kč za jeden
pozemek nebo znaleckým posudkem.
Schváleno: 7 – 0 – 0

164/ ZO schvaluje uzavření smlouvy o umístění stavby kanalizace na pozemku ppč. 3303/2 – potok
v k.ú. a obci Výprachtice s vlastníkem Česká republika, právo hospodařit - Povodí Moravy, s.p.
Dřevařská 932/11, Brno
Obsahem smlouvy bude jednak právo umístit stavbu splaškové kanalizace a dále právo vstupu a vjezdu
na výše uvedené pozemky za účelem kontroly, údržby a oprav stavby.
Schváleno: 7 – 0 – 0

165/ ZO mění a doplňuje své usnesení číslo 89 ze dne 25.6.2008 tak, že akci bude realizovat firma
Ekomonitor, spol. s.r.o. společně s firmou Jasfis s.r.o., se sídlem: Moravská 786, 570 01 Litomyšl s tím,
že smlouva o dílo se uzavírá s firmou Jasfis s.r.o.
Schváleno: 7 – 0 – 0

166/ Starosta seznámil ZO obce se společenskými akcemi, které se budou konat v roce 2009.
Konkrétně se jedná o oslavy 100. výročí narození Jindřicha Pravečka dne 6.6.2009 a setkání občanů
Čech a Moravy ve Valteřicích dne 28.6.2009.
Schváleno: 7 – 0 – 0

167/ ZO schvaluje rozpočtové provizorium na leden, únor 2009 ve výši čerpání rozpočtu roku 2008.
Schváleno: 7 – 0 – 0

168/ ZO schvaluje rozpočtové změny, a to dle předloženého návratu, který je nedílnou součástí tohoto
usnesení.
Schváleno: 7 – 0 – 0

169/ ZO schvaluje splátkový kalendář, dle kterého bude paní A. K. platit dluh ve výši 6.615,- Kč za
vyúčtování tepla za roční období 2007 – 2008. Dluh bude hrazen v měsíčních splátkách. První splátka
ve výši 1.000,- Kč bude zaplacena 20. 1. 2009 a následně pak každý další kalendářní měsíc budou ve
stejné výši zaplaceny ostatní splátky dluhu. Poslední splátka ve výši 615,- Kč bude zaplacena
nejpozději do 20.7.2009.
Schváleno: 7 – 0 – 0
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170/ ZO schvaluje na žádost pana P. Š.. odložení splátky dluhu ve výši 3.574,- Kč tak, že dluh bude
zaplacen nejpozději do konce dubna 2009.
Schváleno: 7 – 0 – 0

171/ 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 2009 a v lednu 2010.
Kontokorentní úvěr se schvaluje za předpokladu, že roční úrok nepřesáhne 6 %.
Schváleno: 7 – 0 – 0

Diskuse:
Paní Hanyšová - 13. 12. 2008 se koná vánoční koncert, v 15.00 hodin, v kostele ve Výprachticích.
Účinkovat bude soubor SATORY
JUDr. Stejskal - 13. 12. 2008 se bude konat výstava prací dětí základní školy.
Výstava bude v Základní škole ve Výprachticích.
Paní Hanyšová - Zvýšit počet kusů Výprachtických novin pro část obce Koburk.

Zpráva mandátové komise: zasedání se zúčastnilo 7 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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