Zápis č. 1/2009
18. 2. 2009

Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Výprachtice, konaného
dne 18. 2. 2009 v 18.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu.
Přítomni:

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

Omluveni:

Marie Ingrová

Hosté:

Josef Lerch, Marie Bašková

Program:

1/
2/
3/
4/

Zahájení
Volba členů mandátové a návrhové komise
Projednání a schválení rozpočtu na rok 2009
Projednání žádostí o poskytnutí dotací (školní klub, kulturní dům,
hasičská zbrojnice Koburk)
5/ Projednání žádosti Římskokatolické církve o finanční transfer
6/ Projednání a schválení smluv o dílo
7/ Ostatní
8/ Diskuse
9/ Návrh usnesení
10/ 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: Luboš Merta, Marie Hejlová
Schváleno: 9 – 0 – 0
Návrhová komise ve složení: Věra Jandejsková, Libor Chaloupek
Schváleno: 9 – 0 – 0
1/ ZO obce Výprachtice schvaluje rozpočet obce Výprachtice na rok 2009 bez výhrad, a to dle
předloženého návrhu, který se zakládá k tomuto usnesení jako příloha.
Schváleno: 9 – 0 – 0
2/ ZO schvaluje celoroční hospodaření obce Výprachtice za rok 2008, a to bez výhrad, dle
předloženého návrhu, který se zakládá k tomuto usnesení jako příloha.
Schváleno: 9 – 0 – 0
3/ ZO schvaluje výsledek hospodářské činnosti ve výši 979.198,89 Kč za rok 2008 a tento bude celý
převeden na účet 932 – nerozdělený zisk z minulých let.
Schváleno: 9 – 0 – 0
4/ ZO schvaluje převedení zlepšeného hospodářského výsledku hospodaření příspěvkové organizace
Mateřská škola Výprachtice, představující částku 48.488,92 Kč, do rezervního fondu této příspěvkové
organizace s tím, že rezervní fond bude sloužit pro provozní účely MŠ Výprachtice v roce 2009. Do
fondu odměn se přiděluje 0.
ZO současně schvaluje příděl příspěvkové organizace ZŠ Jindřicha Pravečka Výprachtice, a todo
rezervního fondu 0 a do fondu odměn 0.
Schváleno: 9 – 0 – 0
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5/ ZO Výprachtice schvaluje podání žádostí o tyto dotace:
A) Z prostředků Pardubického kraje:
a) Na nákup vozidla pro SDH Výprachtice – vlastní spoluúčast do 100.000,- Kč
b) Na výměnu oken a zateplení stropní konstrukce zbrojnice SDH Koburk - vlastní spoluúčast do
100.000,- Kč
Schváleno: 9 – 0 – 0
B) Z prostředků Ministerstva pro místní rozvoj ČR:
a) na opravu suterénu ZŠ Jindřicha Pravečka Výprachtice – na školní klub spoluúčast obce 98.000,- Kč,
na opravu školního hřiště – spoluúčast 87.000,- Kč
b) na opravu parket na sále KD Výprachtice – spoluúčast obce 105.000,- Kč
Schváleno: 9 – 0 – 0
C) Z prostředků regionálního operačního programu ROP (Pardubický kraj)
a) revitalizace středu obce Výprachtice s tím, že náklady akce činí 12,5 mil. Kč, finanční spoluúčast
obce představuje 10 – 12 % z celkových nákladů
Schváleno: 9 – 0 – 0
D) Z prostředků Státního fondu životního prostředí:
Dotace na snížení energentické náročnosti budovy obecního úřadu Výprachtice, se současně
provedenou změnou způsobu vytápění – z pevných paliv na vytápění tepelným čerpadlem. Náklady
akce dosud nebyly vyčísleny – předpoklad je 2,5 mil Kč s tím, že spoluúčast obce by činila 15 %
uznatelných nákladů akce.
Schváleno: 9 – 0 – 0
E) Z fondů EU - Integrovaný operační program – zavádění ICT:
Dotace na rozšíření kontaktního místa CzechPOINT . Celkové způsobilé výdaje budou 68.540,- Kč, s
tím, že z Integrovaného operačního programu - zavádění ICT bude 58.259,- Kč a z obecního rozpočtu
10.281,- Kč. Zároveň ZO schvaluje "Podmínky rozhodnutí o poskytnutí dotace" z Integrovaného
operačního programu - zavádění ICT v územní veřejné správě na realizaci projektu Czech POINT.
Podmínky rozhodnutí o poskytnutí dotace jsou přílohou a nedílnou součástí tohoto usnesení.
Schváleno: 9 – 0 – 0
F) Dále ZO souhlasí aby byla podána žádost o dotaci z prostředků Pardubického kraje o dotaci na
zpracování projektu na připojení nových vrtů ve Vlčím dole a v Zaječíně.
Po zpracování projektových podkladů ZO souhlasí s podáním žádosti na realizaci připojení nových
vrtů ve Vlčím dole a v Zaječíně s tím, že náklady akce jsou kalkulovány na cca 2,2 mil. Kč.
Obec se zavazuje dofinancovat předmětnou akci ve výši 30 % skutečných nákladů (součástí akce bude
výměna azbestového potrubí u OEZ Letohrad, provoz Výprachtice). Potřebná částka je obsažena v
rozpočtu na rok 2009.
Způsob dofinancování obou velkých projektů (revitalizace středu obce a zateplení budovy obecního
úřadu) bude řešen až poté, co bude o přiznání příslušné dotace rozhodnuto.
Schváleno: 9 – 0 – 0
6/
ZO Výprachtice schvaluje poskytnutí finančního transferu (daru) ve výši 8.000,- Kč
Římskokatolické farnosti Výprachtice na úhradu osvětlení kostela Proměnění Páně ve Výprachticích.
Transfer se poskytuje za podmínek stanovených smlouvou, která je součástí tohoto usnesení.
Schváleno: 9 – 0 – 0
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7/ ZO souhlasí s finanční spoluúčastí ve výši 20.000,- Kč na akci „sanace plísní, nové omítky“ v
kostele Povýšení Svatého kříže ve Valteřicích. Spoluúčast bude poskytnuta v případě získání dotací z
grantu Pardubického kraje v rámci Programu obnovy venkova. Žadatelem o dotaci je římskokatolická
farnost Valteřice.
Schváleno: 9 – 0 – 0
8/ ZO souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo na rekonstrukci podlahy sálu Kulturního domu Výprachtice
- dům čp. 216 – s firmou Radka Hajzlera, místo podnikání a bydliště: Výprachtice čp. 296, 561 34
Výprachtice, IČ 60146133. Cena díla dle rozpočtu činí 797 010,- Kč, a to včetně DPH. Smlouva bude
uzavřena za splnění následujících podmínek:
a) dílo bude realizováno za cenu do 364.000,- Kč, včetně 19 % DPH
b) pokládka parket bude realizována svépomocí obce Výprachtice s odečtením těchto nákladů z ceny
díla
c) realizace dle smlouvy je vázána na podmínku získání potřebné dotace ve výši až 70 % z ceny díly z
prostředků MMR.
ZO rozhodlo o tom, že zakázka může být, při splnění výše uvedených podmínek, zadána výše uvedené
firmě.
Schváleno: 9 – 0 – 0
9/ ZO souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo s firmou OVAZ zámečnictví Luboš Merta, Výprachtice
283. Cena díla dle rozpočtu činí 327.000,- Kč.
Dílo bude ralizováno pouze při splnění těchto podmínek:
a) dílo bude realizováno nejvýše za cenu do 327.000,- Kč, včetně 19 % DPH
b) betonářské a zednické práce budou realizovány svépomocí obce Výprachtice s odečtením těchto
nákladů z ceny díla
c) realizace dle smlouvy je vázána na podmínku získání potřebné dotace ve výši až 70 % z ceny díla z
prostředků MMR.
Schváleno: 8 – 0 – 1
10/ ZO rozhodlo o tom, že zakázka může být, při splnění výše uvedených podmínek, zadána firmám
OVAZ zámečnictví Luboš Merta, Výprachtice 283 a firmě Radka Hajzlera, místo podnikání:
Výprachtice čp. 296.
ZO, s ohledem na výše uvedené, současně rozhodlo o tom, že výše uvedené zakázky budou
překontrolovány kontrolním výborem ZO a cena díla bude současně porovnána s ostatními nabídkami
jiných firem. Termín: do 31. května 2009.
Schváleno: 8 – 0 – 1
11/ Zastupitelstvo obce Výprachtice, příslušné podle ust. § 6 odst. 5, písm. c) zákona číslo 183/2006
Sb. „o územním plánování a stavebním řadu (stavební zákon), v platném znění, (dále jen „stavební
zákon“), za použití ustanovení § 43 odst. 4 stavebního zákona, ustanovení § 13 a přílohy č. 7 vyhlášky
č. 500/2006 Sb. „o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu
evidence plánovací činnosti, ustanovení § 171 a následujících zákona č. 500/2004 Sb., „správní řád, ve
znění pozdějších předpisů, vydává změnu č. 3 územního plánu obce Výprachtice formou opatření
obecné povahy, které je přílohou tohoto usnesení.
Schváleno: 8 – 0 – 1
12/ ZO souhlasí s napojením domu Výprachtice čp. 8, na obecní kanalizaci a vodovod. Napojení musí
být provedeno odbornou firmou, dle obecně platných zásad.
Schváleno: 9 – 0 – 0
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13/ ZO souhlasí s uzavřením smlouvy s firmou JAFIS s.r.o., Moravská 786, 570 01 Litomyšl, IČ
25963244. Předmětem díla je zpracování projektové dokumentace pro vydání vodoprávního povolení
za cenu 276.080,- Kč.
Neschváleno: 5 – 0 – 4
14/ ZO souhlasí s poskytnutím transferu ZŠ Jindřicha Pravečka Výprachtice ve výši 3.000,- Kč, na
částečnou úhradu nákladů cyklistického kurzu, kterého se zúčastní žáci 7. a 8. třídy v termínu od 18. 5 –
22. 5. 2009 na chatě Lesanka v blízkosti přehrady Pastviny.
Schváleno: 9 – 0 – 0
15/ ZO schvaluje bez výhrad závěrečný účet Dobrovolného svazku obcí Pod Bukovou horou za rok
2008.
Schváleno: 9 – 0 – 0
16/ ZO schvaluje bez výhrad zprávu hlavní inventarizační komise předloženou předsedkyní hlavní
inventarizační komise paní Marcelou Pfitznerovou.
Schváleno: 9 – 0 – 0
17/ ZO schvaluje návrh na vyřazení majetku obce Výprachtice, a to dle předloženého návrhu, který je
přílohou tohoto usnesení.
Schváleno: 9 – 0 – 0
18/ ZO obce schvaluje v souladu s ust. zák. číslo 117/2001 Sb., v platném znění a dle ust. § 1, 3 a 4
cit. zákona vyhlášení o konání sbírky obcí Výprachtice na opravu kostela Povýšení svatého Kříže ve
Valteřicích. Současně pověřuje starostu obce, aby oznámil konání sbírky Krajskému úřadu Pardubice.
ZO pověřuje paní Věru Jandejskovou, Marii Hanyšovou, pana Stanislava Skalického a pana faráře
ThMgr. Ireneusze Szocinskeho, aby jednali jménem obce Výprachtice ve věci této sbírky a aby provedli
veškeré úkony stanovené zákonem číslo 117/2001 Sb., v platném znění (předložit krajskému úřadu
průběžné vyúčtování sbírky a schválení celkového vyúčtování sbírky dle ust. § 24/3 zákona o věřejných
sbírkách).
Schváleno: 9 – 0 – 0
19/ ZO ukládá předsedům kontrolního a finančního výboru předložit zprávu o výsledku kontrol za rok
2008 a dále předložit plán kontrol na rok 2009, a to nejpozději do 28.2.2009. Zpráva o výsledku kontrol
musí obsahovat navrhovaná opatření s tím, jak byla tato opatření kontrolovanými subjekty splněna,
včetně informace o výsledku následných kontrol a z toho vyplývajících opatření.
Schváleno: 9 – 0 – 0
20/ ZO schvaluje poskytnutí finančního transferu – daru – ve výši 20.000,- Kč na opravu zapsané
kulturní památky, kterou je dům čp. 233, rejstř. č. ÚSKP 30200/6-4104.
Schváleno: 9 – 0 – 0
21/ ZO schvaluje uzavření smlouvy o dílo s firmou ELEX, Majerského 2032/9, Praha 4 – Chodov, PSČ
14900 na výstavbu nové části veřejného osvětlení od čistírny odpadních vod po pilu Výprachtice, za
nabídkovou cenu 85.680,- Kč, včetně 19 % DPH. To vše dle předloženého návrhu smlouvy.
Schváleno: 9 – 0 – 0
22/ ZO schvaluje dodatek ke smlouvě o zřízení věcného břemene s SDH Koburk, se sídlem: Koburk
čp. 2, 563 01 Lanškroun, a te dle předloženého návrhu dodatku, který se týká možnosti krátkodobého
pronájmu sálu a dalších prostor v předmětném domě čp. 2 v Koburku třetím osobám, a to za úplatu, s
tím, že spoluúčast obce na nákladech na vytápění a osvětlení se snižuje na 15% celkových provozních
nákladů
Schváleno: 9 – 0 – 0
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23/ ZO Výprachtice schvaluje dodatek č. 1 ke stanovám svazku obcí Lanškrounsko, a to v textu dle
předloženého návrhu
Schváleno: 9 – 0 – 0
24/ ZO na základě žádosti firmy Eldaco s.r.o., Olomoucká 7/9, 656 66 Brno v souladu se zák.
zmocněním uvedeným v § 6 odst. 5, písm. a) stavebního zákona, souhlasí s pořízením změny ÚP č. 4,
lokalita č. 1, z dosavadního stavu nově na stavbu větrné elektrárny. Změna se týká pozemků
evidovaných dle zjednodušené evidence (PK) 1783/1, 1783/2, 1783/3, 1777, 1791, 3224, 1782 vše
v k.ú. a obci Výprachtice. Pořízení ÚP bude realizováno na náklady žadatele.
ZO souhlasí, aby změnu č. 4 ÚP obce Výprachtice, která se týká pozemků zjednodušené evidence (PK)
1783/1, 1783/2, 1783/3, 1777, 1791, 3224, 1782 vše v k.ú. Výprachtice, pořídil v souladu s ust. § 6
odst. 6 písm. b) a v souladu s ust. § 6 odst. 1 písm. c) stavebního zákona obecní úřad s rozšířenou
působností – Městský úřad Lanškroun.
ZO určuje, aby v souladu s ust. § 6 odst. 5 písm. f) ve vazbě na § 47 odst. 1 a 4, § 49 odst. 1 a § 53 odst.
1, stavebního zákona spolupracoval a jednal s pořizovatelem ÚP, změny č. 4 za obec a za zastupitelstvo
obce Výprachtice pan Libor Chaloupek.
Schváleno: 8 – 1 – 0
25/ ZO obce Výprachtice souhlasí s prodejem pozemku, evidovaného ve zjednodušené evidenci, dle
stavu PK 1046/1 v k.ú. Koburk o výměře 3456 m2, ve vlastnictví Pozemkového fondu ČR.
Schváleno: 8 – 1 – 0
26/ ZO schvaluje finanční spoluúčast nájemce obecního bytu na nákup nového elektrického sporáku
do obecního bytu a to ve výši 2.000,- Kč. Nájemce zaplatí tuto částku obci Výprachtice nejpozději do
31. 12. 2009.
Schváleno: 8 – 0 – 1
27/ ZO scvaluje žádost o příspěvek mladým hasičům Koburk na dětský karneval, který se bude konat
21. 2. 2009 v hasičárně Koburk. Příspěvek bude poskytnut ve výši 2.000,- Kč.
Schváleno: 9 – 0 – 0

Diskuse:
Zpráva mandátové komise: zasedání se zúčastnilo 9 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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