Zápis č. 4/2009
23. 7. 2009

Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Výprachtice, konaného dne
23. 7. 2009 v 18.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu.
Přítomni:

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

Omluveni:

Jindřich Beran

Hosté:

Josef Lerch

Program:

1/
2/
3/
4/
5/

Zahájení
Volba členů mandátové a návrhové komise
Projednání připomínek a žádostí občanů
Schválení přijetí dotací
Schválení výběrových řízení na realizaci akce „Revitalizace centra obce
Výprachtice“.
6/ Projednání financování akce „Revitalizace centra obce Výprachtice“
7/ Projednání a schválení smlouvy na prodej dřevní kulatiny
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.
Schváleno 8 – 0 – 0
Volba komisí:
Mandátová komise ve složení:
Marcela Pfitznerová, Marie Hanyšová
Schváleno 8 – 0 – 0
Návrhová komise ve složení:

Marie Ingrová, Věra Jandejsková
Schváleno 8 – 0 – 0

63/ ZO projednalo připomínky a žádosti občanů Hejlových, Faitových, Moravcových, Benešových.
Starosta obce seznámil ZO s obsahem stížnosti občanů. Odvod vody ze silnice III. tř. bude řešen ve
spolupráci se SÚS Pardubice.
Schváleno 8 – 0 – 0
64/ ZO projednalo stížnost manželů Hejlových. ZO v dané souvislosti souhlasí se zaplacením částky
10.000,- Kč, která jako náklad byla vynaložena na zhotovení nové přístupové komunikace k nemovitosti
(ovčín) za podmínky, že se majitel zaváže, že nebude užívat obecní cestu u Hejlových, jinak částku
10.000,- Kč vrátí.
Schváleno 8 – 0 – 1
65/ ZO schvaluje přijetí těchto dotací :
a) dotaci od MMR ČR ve výši 52 tis. Kč na zhotovení školního rozhlasu v Základní škole J.Pravečka
Výprachtice, obec se zavazuje dofinancovat částku 28 tis. Kč
b) dotaci od MMR ČR ve výši 230 tis. Kč na úpravu prostor v budově ZŠ na školní klub, obec se zavazuje
dofinancovat částku 99 tis. Kč
c)dotaci od Pardubického kraje z POV ve výši 100 tis. Kč na dokončení hasičské zbrojnice Koburk, ZO se
zavazuje dofinancovat 50 % celkových nákladů akce, tj. částku 100 tis. Kč.
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d)dotaci od Pardubického kraje ve výši 120 tis. Kč na vybavení jednotky SDH Výprachtice, ZO se
zavazuje dofinancovat vybavení jednotky částkou 52 tis. Kč.
e) dotaci 82.000,- Kč od Pardubického kraje na dokumentaci na připojení vrtu na pitnou vodu ve Vlčím
dole a v Zaječíně. ZO se zavazuje dofinancovat akci částkou 30 tis. Kč.
f) dotaci z ROP ve výši 12,5 mil. Kč na akci „Revitalizace centra obce Výprachtice“, ZO se zavazuje
dofinancovat 10 % nákladů předmětné akce, tj. částku 1,25 mil. Kč.
Schváleno 8 – 0 – 0
66/ ZO pověřuje starostu obce k jednání o uzavření úvěrové smlouvy s Českou spořitelnou a.s. pobočka
Ústí nad Orlicí do výše 1,25 mil. Kč a dále k jednání o poskytnutí překlenovacího úvěru ve výši 3 mil. Kč
( max na 90 dnů od kontroly regionálním úřadem NUTS do zaplacení faktur ).
Pro jednání s Českou spořitelnou se stanoví podmínka, že úrok z poskytnutého úvěru nesmí překročit 6 %.
na zasedání se dostavil pan Luboš Merta
Schváleno 8 – 0 – 1
67/ ZO souhlasí v souladu s ust. § 38 zák. číslo 40/2007 Sb., v platném znění „o veřejných zakázkách“ s
vypsáním výběrového řízení na dodavatele stavebních prací: Aktivita „Zázemí u fotbalového hřiště“. K
provedení výběrového řízení se stanoví tato komise:
1.
2.
3.
4.
5.

Paní Ing. Kristýna Indrová, náhradník paní Ing. Vendula Indrová
Pan Hudeček Jiří, náhradník pan Ing. Jiří Stejskal
Paní Marcela Pfitznerová, náhradník paní Věra Jandejsková
Pan Chaloupek Libor, náhradník pan Jiří Falta
Paní Bc. Iva Danielová, náhradník pan RNDr. Antonín Fiala
Schváleno 9 – 0 – 0

68/ ZO souhlasí v souladu s ust. § 38 zák. číslo 40/2007 Sb., v platném znění „o veřejných zakázkách“ s
vypsáním výběrového řízení na dodavatele stavebních prací: Aktivita „Autobusová zastávka“ a „Park s
dětským hřištěm“. K provedení výběrového řízení se stanoví tato komise:
1. Paní Ing. Vendula Indrová, náhradník paní Ing. Kristýna Indrová
2. Pan Ing. Jiří Stejskal, náhradník pan Jiří Hudeček
3. Pan Luboš Merta, náhradník paní Marie Hejlová
4. Paní Marie Hanyšová, náhradník paní Marie Ingrová
5. Pan RNDr. Antonín Fiala, náhradník paní Bc. Iva Danielová
Schváleno 9 – 0 – 0
69/ ZO pověřuje firmu Hudeček s.r.o. Husova 888, 562 01 Ústí nad Orlicí k zajištění výběrového řízení
na aktivity uvedené v usnesení ZO číslo 67 a číslo 68, ze dne 23.7.2009. Za zajištění výběrového řízení a
za publicitu projektu se sjednává odměna ve výši 65.450,- Kč, včetně DPH. Podmínky výběrového řízení
budou stanoveny následně na základě usnesení ZO. O termínu konání výběrových řízení bude informován
úřad regionální rady NUTS II Severovýchod.
Schváleno 9 – 0 – 0
70/ ZO schvaluje uzavření smlouvy Mandátní číslo 12/2009 na zajištění výkonu inženýrské činnosti při
realizaci stavby „Revitalizace centra obce Výprachtice“ (Zázemí u fotbalového hřiště a Autobusová
zastávka a Park s dětským hřištěm) s firmou Hudeček s.r.o. Husova 888, 562 01 Ústí nad Orlicí. Odměna
mandatáře činí 178.500,- Kč, včetně DPH. Odměna mandatáře je součástí uznatelných nákladů akce.
Mandátní smlouva se schvaluje v textu dle předloženého návrhu mandátní smlouvy.
Schváleno 9 – 0 – 0
71/ ZO schvaluje uzavření smlouvy na poradenskou činnost k realizaci projektu Realizace centra obce
Výprachtice s firmou REDEA Žamberk s.r.o., se sídlem Havlíčkovo nábřeží 555, 564 01 Žamberk, IČ
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25982796. Odměna mandatáře činí 142.800,- Kč včetně DPH. Odměna mandatáře je součástí uznatelných
nákladů akce. Mandátní smlouva se schvaluje v textu dle předloženého návrhu mandátní smlouvy.
Schváleno 9 – 0 – 0
72/ Zo schvaluje uzavření smlouvy s paní Ing. Kristýnou Indrovou na zajištění autorského dozoru pro akci
„Revitalizace centra obce Výprachtice“, a to za cenu 15.000,- Kč, vše dle objednávky, která se zakládá k
tomuto usnesení.
Schváleno 9 – 0 – 0
73/ ZO souhlasí s uzavřením kupní smlouvy na odprodej dřevní kulatiny s firmou Stora Enso Timber
Ždírec s.r.o., se sídlem: Nádražní 66, 582 63 Ždírec nad Doubravou. Vše za podmínek dle předloženého
návrhu kupní smlouvy, která se zakládá k tomuto usnesení.
Schváleno 9 – 0 – 0
74/ ZO souhlasí se zadáním zakázky na akci školní rozhlas v budově ZŠ J.P: Výprachtice firmě ELEXS
Elektroinstalace CZ s.r.o. Majerského 2032/9, 140 00 Praha 4 za cenu 139.670,- Kč, včetně DPH. V roce
2009 bude uhrazena částka 80.000,- Kč včetně DPH s tím, že v roce 2010 bude zaplacena zbývající část
nákladů díla. Firma poskytla obci Výprachtice slevu z ceny díla ve výši 15 % ceny díla. Obec
Výprachtice doplatí v roce 2010 firmě částku 38.720,- Kč. Dofinancování akce bude realizováno z
prostředků určených pro ZŠ na opravy a údržbu.
Schváleno 9 – 0 – 0
75/ ZO souhlasí s prodejem části pozemku ppč. 173/2 v k.ú. a obci Výprachtice. Náklady spojené s
prodejem zaplatí kupující. Cena pozemku činí 1,8 násobek ceny zjištěné znalcem.
Schváleno 9 – 0 – 0
76/ ZO schvaluje usnesení dle kterého se manželství uzavírá v obřadní síni Obecního úřadu ve
Výprachticích s tím, že den určený pro obřady je sobota.
Schváleno 9 – 0 – 0
77/ ZO souhlasí s připojením domu čp. 207 ve Výprachticích na obecní vodovod.
Schváleno 9 – 0 – 0
78/ ZO souhlasí se zveřejněním záměru směny těchto pozemků v k.ú. a obci Výprachtice, ve vlastnictví
obce Výprachtice, a to se směnou části pozemku 3240/1, označených dle GP číslo 605-33/2009 pro k.ú. a
obec Výprachtice, jako ppč. 3240/3 a ppč. 3240/4 za pozemky 2205/3, 2148/4 a 2142/4.
Schváleno 9 – 0 – 0
79/ ZO schvaluje rozpočtová opatření dle předloženého návrhu, který se zakládá jako příloha k tomuto
usnesení ZO obce.
Schváleno 9 – 0 – 0
80/ ZO schvaluje opravu místních komunikací s využitím dotace z POV prostřednictvím Dobrovolného
svazku obcí Buková Hora v objemu , který je obec schopna ufinancovat. Maximálně 200.000,- Kč.
Schváleno 9 – 0 – 0
81/ ZO souhlasí s uvolněním částky 25 tis. Kč z obecního rozpočtu na zajištění „Setkání na pomezí Čech a
Moravy“, konaného dne 28.6.2009 ve Valteřicích.
Schváleno 9 – 0 – 0
82/ ZO schvaluje poskytnutí neinvestičního transferu (daru) ve výši 4.000,- Kč pro SDH Koburk.
Prostředky jsou určeny na proplacení cestovních náhrad a dalších nákladů v souvislosti s činností mladých
hasičů Koburk.
Schváleno 9 – 0 – 0
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83/ ZO vzalo na vědomí zprávu starosty obce, ve které seznámil ZO s vyúčtováním a výší nákladů
vynaložených na oslavy 100. výročí narození Jindřicha Pravečka.
84/ ZO schvaluje zveřejnění záměru prodeje pozemků zaměřených z ppč. 3235/7 GP číslo 262-506/91 pro
k.ú. Výprahtice a označených jako ppč. 3235/24 a ppč. 3235/25.
Schváleno 9 – 0 – 0
85/ ZO vzalo na vědomí zprávu p. Jandejskové o stavu veřejné sbírky konané za účelem opravy kostela
Povýšení svatého Kříže ve Valteřicích.
86/ ZO souhlasí s vypsáním výběrového řízení za účelem doplnění vybavení pro Czech POINT a pověřuje
starostu obce k výběru nejvhodnější nabídky do 50.000,- Kč.
Schváleno 9 – 0 – 0
87/ ZO uděluje výjimku ze stanoveného počtu žáků dle ust. § 23 odst. 3, zák. číslo 561/2004 Sb.,
školského zákona o základním vzdělávání Základní škole Jindřicha Pravečka, Výprachtice, okres Ústí nad
Orlicí. Výjimka se uděluje na školní rok 2009/2010.
Schváleno 9 – 0 – 0

Diskuse:
p. Hanyšová – jak se bude financovat oprava kostela ve Valteřicích?
Odpověděl starosta – financovat bude obec dle vstupních faktur z dotace PK a veřejné
sbírky.
p. Hanyšová – kolik má obec zaměstnanců s příspěvkem od ÚP?
Odpověděl starosta – máme zaměstnáno 12 lidí vedených na ÚP a většinou je jim vyplácena
odměna, která jim náleží z ÚP.
Nové hlasování o bodu č. 64 – schváleno 8 – 0 – 1.
Zpráva mandátové komise: zasedání se zúčastnilo 8 členů zastupitelstva do bodu 65 a od bodu 66 se
zasedání zůčastnilo 9 členů zastupitelstva, zasedání je usnášeníschopné.
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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