Zápis č. 5/2009
30. 9. 2009

Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Výprachtice, konaného dne
30. 9. 2009 v 18.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu.
Přítomni:
Omluveni:

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

Hosté:

Josef Lerch

Program:

1/ Zahájení
2/ Volba členů mandátové a návrhové komise
3/ Projednání žádosti Pardubického kraje o podpoře výstavby hospice v
Chrudimi
4/ Projednání žádosti o povolení k připojení ke stávající kanalizační síti
5/ Schválení smlouvy o zpracování projektové dokumentace na připojení nových
vrtů
6/ Schválení dodatku k usnesení ZO číslo 65
7/ Schválení žádosti o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova
od Pardubického kraje
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 6 – 0 – 0
Volba komisí:
Mandátová komise ve složení:
Marie Hejlová, Marie Ingrová
Schváleno 6 – 0 – 0
Návrhová komise ve složení:

Ing. Jiří Falta, Luboš Merta
Schváleno 6 – 0 – 0

88/ ZO na žádost Pardubického kraje o poskytnutí příspěvku na výstavbu hospice v Chrudimi rozhodlo o
poskytnutí finančního transferu ve výši 5.000,- Kč.
Schváleno 6 – 0 – 0
89/ ZO souhlasí s připojením domu čp. 36 na obecní kanalizaci.
Schváleno 6 – 0 – 0
90/ ZO souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo s firmou Vodní zdroje Ekomonitor spol. s.r.o. Píšťovy 820,
537 01 Chrudim s tím, že cena projektové dokumentace činí 125.000,- Kč. Na uvedenou akci poskytl
Prdubický kraj dotaci ve výši 87 tis. Kč. Termín dokončení akce je do 15.10.2009.
Schváleno 6 – 0 – 0
91/ Zo souhlasí s následující změnou a doplněním usnesení číslo 65, bod f/, které po doplnění a změně
bude znít takto:
ZO souhlasí s přijetím dotace ve výši 12.480.300,99 Kč na akci „Revitalizace centra obce Výprachtice“.
Poskytovatelem dotace je Regionální rada regionu soudržnosti Severovýchod, se sídlem: Pražská 320/8,
500 04 Hradec Králové. ZO současně souhlasí s uzavřením smlouvy o poskytnutí dotace č. PU/0648/S.
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Text se schvaluje dle smlouvy o poskytnutí dotace č. PU/0648/S, která se zakládá k tomuto usnesení, jako
jeho nedílná součást.
Schváleno 6 – 0 – 0
92/ ZO souhlasí se žádostí o poskytnutí dotace ve výši 120.000,- Kč na výměnu části oken v budově
Obecního úřadu – budova čp. 3. O dotaci je žádáno z Programu obnovy venkova – od Pardubického
kraje.
Schváleno 6 – 0 – 0
93/ ZO projednalo žádost občanů o opravu místní komunikace. ZO souhlasí se zařazením akce do
rozpočtu obce na rok 2010.
Schváleno 6 – 0 – 0
94/ ZO souhlasí s návrhem rozpočtových změn, který se zakládá k tomuto usnesení.
Schváleno 6 – 0 – 0
95/ ZO schvaluje v souladu se zákonem číslo 107/2006 Sb., o jednostranném zvyšování nájemného, ve
znění pozdějších předpisů a dle sdělení č.180/2009 Sb., jednostranné zvýšení nájemného tak,.že původní
nájemné za 1 m2 podlahové plochy bytu/měsíc se zvyšuje na 31,05 Kč/m2 podlahové plochy bytu/měsíc.
96/ ZO schvaluje podání žaloby na náhradu škody v těchto případech: - škody po zimě 2006 způsobené
firmou Vabroušek - Pacovský
- dřevomorka v bytech číslo 2, 3 a 6 v domě čp. 175 ve Výprachticích
Schváleno 6 – 0 – 0
97/ ZO souhlasí s prominutím pohledávky, která se týká části nájemnoho za měsíce srpen a září 2009 pro
jmenované nájemce v domě čp. 175, kterým vznikla překážka v užívání bytu ze strany majitele a to
zdůvodů oprav bytů..
Schváleno 6 – 0 – 0
98/ ZO schvaluje zřízení věcného břemene, případně nájmu k pozemku ppč. 383/1 v k.ú. a obci
Výprachtice za úřední cenu. Vlastníkem pozemku je Pozemkový fond ČR, územní pracoviště Ústí nad
Orlicí, Tvardkova 1191 za cenu stanovenou znalcem.
Schváleno 6 – 0 – 0
99/ ZO schvaluje podání žádosti na opravu bytu v domě čp. 287 Výprachtice – opatření k odstranění
vlhkosti předmětného bytu – poskytovatelem dotace bude Pardubický kraj.
Schváleno 6 – 0 – 0
100/ ZO souhlasí s dofinancováním akce – oprava cyklostezky na pilu Výprachtice ve výši 108.000,- Kč.
Dobrovolnému svazku obcí Pod Bukovou horou. Celkové náklady akce činí 360.000,- Kč.
Schváleno 6 – 0 – 0
101/ V souvislosti se zvýšenými náklady při zajištění školní docházky dětí pro školní rok 2009/2010
schvaluje ZO příspěvek na dopravu dětí do ZŠ Jindřicha Pravečka, Výprachtice ve výši 1.000,- Kč na
školní rok 2009/2010, 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.
Schváleno 6 – 0 – 0
102/ V souvislosti se zvýšenými náklady při zajištění dopravy dětí J. a L. H., bytem Mistrovice, schvaluje
ZO příspěvek na jejich dopravu do ZŠ Jindřicha Pravečka, Výprachtice ve výši 3.000,- Kč na jedno dítě a
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na školní rok 2009/2010, 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.
Jmenovaným již nenáleží příspěvek dle předchozího usnesení č. 101/.
Schváleno 6 – 0 – 0
103/ ZO souhlasí se splátkovým kalendářem pro manžele T. na uhrazení pohledávky za vytápění bytu za
rok 2008 v celkové výši 6.759,- Kč ve třech splátkách a to následovně: do 15. 10. 2009 částku 2.253,- Kč,
do 15. 11. 2009 2009 částku 2.253,- Kč a do 15. 12. 2009 2009 částku 2.253,- Kč.
Schváleno 6 – 0 – 0
104/ ZO souhlasí s provedením změny vytápění Výprachtického kukátka v čp. 216 (akumulační kamna,
přímotopy).
Schváleno 6 – 0 – 0
105/ ZO schvaluje směnu těchto pozemků v k.ú. a obci Výprachtice, ve vlastnictví obce Výprachtice, a to
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 evidované dle stavu KN jako ppč. 2205/3, 2148/4 a 2142/4, ve
vlastnictví žadatele. Náklady spojené s převodem zaplatí žadatel. V souvislosti s probvedenou směnou
pozemků nebudou smluvní strany požadovat žádné finanční vyrovnání.
Schváleno 6 – 0 – 0

Diskuse:
28. 11. 2009 v 15. hodin se uskuteční koncert – Vánoce v písních v kostele Proměnění Páně ve
Výprachticích
28. 11. 2009 se budou konat vepřové hody

Zpráva mandátové komise: zasedání se zúčastnilo 6 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: Jandejsková

Ověřovatelé:

starosta:

Ing. Jiří Falta ….................................

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

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