Zápis č. 6/2009
27. 11. 2009

Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Výprachtice, konaného dne
27. 11. 2009 v 18.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu.
Přítomni:
Omluveni:

Judr. M. Stejskal, J. Beran, L. Merta, M. Pfitznerová, V. Jandejsková, L. Chaloupek,
M. Hejlová, Ing. J. Falta
M. Ingrová, M Hanyšová

Hosté:

J. Lerch

Program:

1/
2/
3/
4/
5/

6/
7/
8/
9/
10/
11/

Zahájení
Volba členů mandátové a návrhové komise
Ustanovení inventarizačních komisí
Projednání návrhu nákupu techniky
Schválení OZV č. 1/2009 „O místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů“ pro rok 2010
Směna pozemků
Schválení žádosti o poskytnutí dotace na připojení vrtu, vodovodu a části
kanalizace
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.
Volba komisí:
Mandátová komise ve složení:

V. Jandejsková, L. Merta
Schváleno: 6 – 0 – 0

Návrhová komise ve složení:

J. Beran, L. Chaloupek
Schváleno: 6 – 0 – 0

Na zasedání se dostavil Ing. J. Falta a M. Hejlová.
106/ ZO schvaluje nákup osobního automobilu v ceně do 40.000,- Kč.
Schváleno: 8 – 0 – 0
107/ ZO schvaluje obecně závaznou vyhlášku obce Výprachtice č. 1/2009, kterou se mění obecně závazná
vyhláška č. 1/2008 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadů pro rok 2010. Pro fyzické osoby činí poplatek 450,- Kč.
Pro podnikající fyzické a právnické osoby činí za 1 popelnici v roce 2010 poplatek 1.460,- Kč bez DPH.
Schváleno: 8 – 0 – 0
108/ ZO schvaluje záměr směny těchto pozemků. Části pozemků evidované dle stavu KN jako ppč. 277 a
ppč. 278/1 v k.ú. a obci Výprachtice, které vlastní obec Výprachtice se navrhují směnit za část pozemku,
dle stavu KN evidovaného jako ppč.3303/1 v k.ú. a obci Výprachtice, ve vlastnictví státu - Povodí
Moravy, s.p. Brno, Dřevařská 11, 601 75 Brno. Pro provedení směny bude zpracován geometrický plán.
Schváleno: 8 – 0 – 0
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109/ ZO souhlasí s podáním žádosti o poskytnutí dotace z dotačního programu Ministerstva zemědělství
ČR, eventuelně na SFŽP Praha. Žádost se bude týkat dotace na stavbu vodovodu, dotace na připojení vrtu
ve Vlčím dole a dotace na část kanalizace (podél místní komunikace – odbočka u hospody U mostu a dále
na Malé straně). Předpokládané náklady akce jsou 8 - 20 milionů, dle schválení ZO. Obec v případě
poskytnutí dotace zaplatí 9 % nákladů akce. O podporu na úhradu části nákladů bude požádán i
Pardubický kraj.
Schváleno: 8 – 0 – 0
110/ ZO schvaluje přijetí daru 1 ks. kopírovacího stroje Canon od České strany sociálně demokratické,
OVV Ústí nad Orlicí. Vše dle přiloženého návrhu darovací smlouvy. Kopírovací stroj bude předán ZŠ
Výprachtice. ZO zároveň schvaluje změnu zřizovací listiny ZŠ Výprachtice, kterou jí bude jmenovaný
kopírovací stroj svěřen do správy.
111/ ZO schvaluje provedení inventarizace ke dni 30. 11. 2009, přičemž stanoví následující
inventarizační komise:
hlavní inventarizační komisi ve složení:
předseda: Věra Jandejsková
členové: Jindřich Beran, Marie Hejlová
dílčí inventarizační komise:
SDH Výprachtice:

předseda: Ing. Jiří Falta
členové: Libor Chaloupek, Luděk Skalický

SDH Koburk:

předseda: Marie Hanyšová
členové: Věra Jandejsková, Jiří Katzer

Knihovna Výprachtice:

předseda: Hana Havelková
členové: Marie Ingrová, Kateřina Medková

Knihovna Koburk:

předseda: Věra Jandejsková
členové: Václav Lerch, Marie Hanyšová

Pohledávky:

předseda: Marcela Pfitznerová
členové: Věra Jandejsková, Marie Bašková

Místní komunikace:

předseda: Jindřich Beran
členové: Luboš Merta, Luděk Skalický

Obecní údržba:

předseda: Marie Hejlová
členové: Ing. Jiří Falta, Josef Bašek

Vodovod a ČOV:

předseda: Luboš Merta
členové: Marie Hejlová, Věra Jandejsková

Obecní úřad:

předseda: Marie Ingrová
členové: Marie Bašková, Hana Havelková

Hostinec U Jana:

předseda: Libor Chaloupek
členové: Marie Hanyšová, Jindřich Beran
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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. 2009
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. 2009
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. 2010.
Schváleno: 8 – 0 – 0
112/ ZO schvaluje prominutí pohledávek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadů za roky 2007 a 2008 dle přílohy k tomuto usnesení.
Schváleno: 8 – 0 – 0
113/ ZO schvaluje rozpočtové změny, a to dle předloženého návrhu, který je nedílnou součástí tohoto
usnesení.
Schváleno: 8 – 0 – 0
114/ ZO souhlasí se splátkovým kalendářem na uhrazení pohledávky za elektrickou energii za teplo a
teplou vodu bytu č. 6 v čp. 287 za rok 2008/2009.
Schváleno: 8 – 0 – 0
115/ ZO schvaluje přijetí daru ve výši 20.000,- Kč od firmy Maincor s.r.o., Bezová 1658/1, PSČ 147 00
Praha 4. Vše za podmínek, dle přiložené darovací smlouvy.
Schváleno: 8 – 0 – 0
116/ ZO schvaluje smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene za účelem umístění stavby části
kanalizace na pozemcích ppč. 1800 a 1795/1 v k.ú. a obci Výprachtice pro budoucí oprávněnou obec
Výprachtice s vlastníky předmětných pozemků. Věcné břemeno se zřizuje za náhradu, stanovenou
znalcem. V téže smlouvě se sjednávají závazky pro investora budoucí stavby kanalizace, které spočívají v
dodržení parametrů stavby a dále v povinnosti umožnit připojení dalších vlastníků nemovitostí na
předmětnou kanalizaci. V případě její dostavby pak závazky související s financováním stavby.
Schváleno: 8 – 0 – 0
117/ ZO schvaluje prominutí pohledávek, vzniklých provozem zubní ordinace, MUDr. Zuzaně Jedličkové
za nájemné (2007-2009) a zajištění tepla (2007-2008).
Schváleno: 8 – 0 – 0
118/ ZO schvaluje paušální cenu palivového dřeva z obecních lesů na vytápění v obecních budovách na
1.200,- Kč za 1 PRM (prostorový metr rovnaný) včetně DPH.
Schváleno: 8 – 0 – 0
119/ ZO schvaluje rozpočtový výhled na roky 2011 – 2015, a to dle předloženého návrhu .
Schváleno: 8 – 0 – 0
120/ ZO schvaluje výkup části - cca 15 m2 - pozemku ppč. 1802 v k.ú. Výprachtice. Výkup se schvaluje
za cenu stanovenou znalcem. Náklady spojené s prodejem uhradí obec Výprachtice. Na zaměření nového
pozemku bude zpracován geoemetrický plán.
Schváleno: 8 – 0 – 0
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121/ ZO schvaluje nákup techniky: přívěs kolový 7 – 9 tun za traktor za cenu 25.000,- Kč a štípačku na
dřevo za cenu do 25.000,- Kč.
Schváleno: 8 – 0 – 0
122/ ZO souhlasí jako zřizovatel MŠ Výprachtice s nákupem kopírky XEROX v ceně do 20.000,- Kč a s
pořízením nového stolu do 15.000,- Kč. To vše z příspěvku zřizovatele na činnost předmětné příspěvkové
organizace.
Schváleno: 8 – 0 – 0
123/ ZO schvaluje následující dodatek ke zřizovacím listinám MŠ Výprachtice a ZŠ Jindřicha Pravečka
Výprachtice, okres Ústí nad Orlicí.
Ve smyslu platného ustanovení znění zákona číslo 250/2000 Sb. , o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů a ve znění § 27, odst. 5 písm. d) se nově stanovuje způsob
nabývání majetku příspěvkových organizací zřízených obcí a to dle předloženého návrhu dodatku, který se
zakládá k tomuto usnesení.
Schváleno: 8 – 0 – 0
124/ ZO schvaluje poskytnutí finančního transferu ve výši 5.000,- Kč na pořádání dětského maškarního
karnevalu pro pořádající subjekt, kterým je SDH Výprachtice.
Schváleno: 8 – 0 – 0
125/ ZO souhlasí s povolením splátek pohledávky za teplo a teplou vodu bytu č. 1 v čp. 287.
Schváleno: 7 – 0 – 1

Diskuse: Paní Věra Jandejsková pozvala přítomné na vánoční koncert, který se koná 28. 11. 2009
v kostele od 15.00 hodin
JUDr. Miroslav Stejskal pozval přítomnéna den otevřených dveří v MŠ, výstavku prací dětí
ZŠ, starých řemesel, prodej medu a na zabíjačkové hody. Vše se koná 28. 11. 2009 od 9.00
hod. v budově ZŠ

Zpráva mandátové komise: zasedání se zúčastnilo 8 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: M. Pfitznerová

Ověřovatelé:

starosta:

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

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

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