Zápis č. 2/2009
29. 4. 2009

Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Výprachtice, konaného
dne 29. 4. 2009 v 18.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu.
Přítomni:

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

Omluveni:

Jindřich Beran

Hosté:

Marie Bašková, Josef Lerch, Stanislava Báčová, Pavel Báča

Program:

1/ Zahájení
2/ Volba členů mandátové a návrhové komise
3/ Schválení závěrečného účtu rozpočtu Dobrovolného svazku obcí
Lanškrounska za rok 2009
4/ Schválení smlouvy o dílo na realizaci akce „Výměna části vodovodu v obci
Výprachtice“.
5/ Schválení smluv o zřízení věcného břemene
6/ Schválení záměru převodu pozemku
7/ Řešení pohledávek v souvislosti s vytápěním obecních bytů – návrh na
snížení nákladů na vytápění
8/ Ostatní
9/ Diskuse
10/ Návrh usnesení
11/ Závěr

Veřejné zasedání zahájil starosta obce pan Miroslav Stejskal, který přivítal zastupitele a seznámil je s
programem jednání.
Předložený program jednání byl schválen.
Volba komisí:
Mandátová komise ve složení: Marie Ingrová, Marie Hejlová
Schváleno: 9 – 0 – 0
Návrhová komise ve složení: Marie Hanyšová, Luboš Merta
Schváleno: 9 – 0 – 0
28/ ZO schvaluje bez výhrad rozpočet Dobrovolného svazku obcí Lanškrounsko pro rok 2009, a to dle
předloženého návrhu rozpočtu.
Schváleno: 9 – 0 – 0
29/ ZO schvaluje celoroční hospodaření obce a závěrečný účet obce za rok 2008 včetně zprávy o
výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2008 a dává souhlas s předloženým celoročním
hospodařením bez výhrad.
Schváleno: 9 – 0 – 0
30/ 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. Smlouva o dílo je přílohou tohoto usnesení.
Schváleno: 9 – 0 – 0
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31/ ZO schvaluje uzavření smluv o smlouvách budoucích o zřízení věcného břemene souvisejících s
posílením vodních zdrojů v obci Výprachtice na parcele ppč. 2436 v k.ú a obci Výprachtice. Vše dle
přiložených návrhů smluv.
Schváleno: 8 – 0 – 1
32/ ZO schvaluje zveřejnění záměru prodeje následujících pozemků ve vlastnictví obce Výprachtice:
evidovaných dle stavu KN jako ppč. 3235/22, 3235/17, 3235/23, 3151/3 a ppč.1799/8, vše v k.ú. a obci
Výprachtice
Schváleno: 9 – 0 – 0
33/ ZO schvaluje snížení pohledávek (částečné upuštění od vymáhání pohledávek) za vytápění domu
čp 175 za rok 2008.
Schváleno: 9 – 0 – 0
34/ ZO schvaluje připojení pozemkové parcely vedené dle KN jako ppč. 513/2 na splaškovou
kanalizaci a ČOV ve vlastnictví obce Výprachtice.
Schváleno: 9 – 0 – 0
35/ ZO schvaluje připojení pozemkové parcely ppč. 729/3 na vodovod, splaškovou kanalizaci a ČOV
ve vlastnictví obce Výprachtice.
Schváleno: 9 – 0 – 0
36/ ZO schvaluje plán kontrol kontrolního a finančního výboru na rok 2009.
Schváleno: 9 – 0 – 0
37/ ZO souhlasí
a) s přístavbou sociálního zařízení v domě čp. 282 ve Výprachticích, včetně stavby jímky na
splašky na ppč. 239 s kanalizační přípojkou na vybudované sociální zařízení
b) s teréními úpravami pozemku ppč. 242 a 3153 jako odstavné místo pro automobil
c) s úpravou profilu místní komunikace ppč.3153, tak aby bylo možno fekálním vozem vyvážet
jímku na ppč. 239.
Schváleno: 9 – 0 – 0
38/ ZO schvaluje cenu vodného pro rok 2009 ve výši 14,- Kč za 1 m3 a cenu stočného pro rok 2009 ve
výši 24,- Kč za 1 m3. Ceny jsou stanoveny včetně DPH 9 % dle skutečných nákladů roku 2007. ZO
schvaluje výjimku pro odběratele, bydlících v úseku Halda, od vodojemu po hájovnu, a to tak, že pro
tyto odběratele stanoví vodné ve výši 10,- Kč včetně DPH za 1 m3.
Schváleno: 9 – 0 – 0
39/ ZO na základě žádosti paní J. B., bytem Výprachtice, v souladu se zák. zmocněním uvedeným v §
6 odst. 5, písm. a) stavebního zákona, souhlasí s pořízením změny ÚP č. 5, lokalita č. 1, z dosavadního
stavu nově na území určené k trvalému bydlení. Změna se týká pozemku evidovaného dle PK č. 3091/2
v k.ú. a obci Výprachtice. Pořízení ÚP bude realizováno na náklady žadatele.
Schváleno: 9 – 0 – 0
ZO souhlasí, aby změnu č. 5 ÚP obce Výprachtice, která se týká pozemku zjednodušené evidence (PK)
3091/2 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.
Schváleno: 9 – 0 – 0
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 paní Věra Jandejsková.
Schváleno: 9 – 0 – 0
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40/ ZO schvaluje přijetí daru 2 ks počítačových sestav od Pardubického kraje. Vše dle přiloženého
návrhu darovací smlouvy. Počítače budou předány ZŠ Výprachtice.
Schváleno: 9 – 0 – 0
41/ ZO souhlasí s přijetím poskytnuté dotace z Pardubického kraje na dokončení rekonstrukce
Hasičské zbrojnice Koburk a pověřuje starostu obce vypsáním výběrového řízení na výběr zhotovitele a
uzavření smlouvy o dílo s vybraným uchazečem. K realizaci výběrového řízení se určuje komise ve
složení: paní Marie Hanyšová, pan Luděk Skalický DiS a pan Ing. Jiří Falta.
Schváleno: 9 – 0 – 0
42/ ZO schvaluje podání žádosti o dotace na vytvoření pracovních míst veřejně prospěšných prací
prostřednictvím Úřadu práce v Ústí nad Orlicí a to o pět míst od 1. 6. 2009 a dvě místa od 1. 7. 2009, na
dobu určitou, dle poskytnuté dohody s Úřadem práce v Ústí nad Orlicí.
Schváleno: 8 – 0 –1
43/ ZO schvaluje zřízení věcného břemene na části pozemku ppč. 666/1 v k.ú. a obci Výprachtice, ve
prospěch vlastníka domu čp. 50 na stpč. 269 v k.ú. a obci Výprachtice. Věcné břemeno se zřizuje za
jednorázovou náhradu 1.000,- Kč. Účelem věcného břemene je umístění drobné hospodářské stavby a
uskladnění palivového dřeva. Pozemek dotčený věcným břemenem bude zaměřen geometrickým
plánem. Vše na náklady vlastníka domu čp. 50 v k.ú. Výprachtice. Vše dle přiloženého návrhu smlouvy.
Schváleno: 9 – 0 – 0
44/ ZO schvaluje uzavření smlouvy o zřízení stavby sloupu veřejného osvětlení v obci Výprachtice s
vlastníkem pozemku ppč. 753 v k.ú. Výprachtice. Účelem smlouvy je umístění sloupu veřejného
osvětlení ve vlastnictví obce Výprachtice. Vše dle přiloženého návrhu smlouvy.
Schváleno: 9 – 0 – 0
45/ ZO schvaluje poskytnutí finančního neinvestičního transferu (dotace) na činnost dechové hudby
Výprachtice ve výši 10.000,- Kč. Za dechovou hudbu bude uzavřena smlouva s kapelníkem. Povinnost
předložit doklady o čerpání transferu do 31.12.2009 uložena smlouvou.
Schváleno: 8 – 1 – 0
46/ Zo schvaluje poskytnutí neinvestičního transferu (dotace) na činnost TJ Sokol Výprachtice ve výši
30 000,- Kč. TJ Sokol Výprachtice předloží do 31.12.2009 doklady o čerpání transferu.
Schváleno: 8 – 0 – 1
47/ ZO schvaluje poskytnutí finančního neinvestičního transferu (dotace) na činnost Mysliveckého
sdružení Výprachtice ve výši 8.000,- Kč. Povinnost předložit doklady o čerpání transferu do 31.12.2009
uložena smlouvou.
Schváleno: 9 – 0 – 0
48/ ZO schvaluje poskytnutí finančního neinvestičního transferu (dotace) na činnost občanského
sdružení Výprachtické kukátko ve výši 8 000,- Kč. Povinnost předložit doklady o čerpání transferu do
31.12.2009 uložena smlouvou.
Schváleno: 9 – 0 – 0
49/ ZO schvaluje změnu a doplnění svého usnesení číslo 22, ze dne 18.2.2009 tak, že toto usnesení po
doplnění a změně bude znít takto:
ZO schvaluje dodatek ke smlouvě o zřízení věcného břemene s SDH Koburk, se sídlem Koburk čp. 2,
563 01 Lanškroun, a to dle předloženého návrhu dodatku. Dodatek umožňuje pronájem budovy čp. 2 v
Koburku třetím osobám uživatelem budovy. tj. SDH Koburk. Nájemné je příjmem SDH Koburk. Obec
Výprachtice se zavazuje hradit část nákladů spojených s provozem této budovy, jež představuje částku
13.304,- Kč.
Schváleno: 8 – 0 – 1
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Diskuse:
p. Jandejsková – poděkování manželů Jandejskových bytem Koburk za dovoz obědů
p. Merta

- řešení stání nákladních automobilů a kamionů před budovou hostince „U Jana“
(odpověděl p. JUDr. Stejskal – bude řešeno)
- řešit problém s kontejnery a odpadem
(odpověděl p. JUDr. Stejskal – bude řešeno s p. Janouškem, KOS Jablonné nad Orlicí)

p. Hanyšová - oslava 8. května – v 17.00 hodin od OÚ směrem k pomníku padlých a na hřbitov
p. JUDr. Stejskal – poděkování všem občanům obce Výprachtice, kteří přispěli na opravu kostela
ve Valteřicích

Zpráva mandátové komise:
schopné.
Zpráva návrhové komise:

zasedání se zúčastnilo 9 členů zastupitelstva, zasedání je usnášení

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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