Zápis č. 1/2010
25. 1. 2010

Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Výprachtice, konaného dne
25. 1. 2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu.
Přítomni:

JUDr. M. Stejskal, M. Hejlová, L. Merta, L. Chaloupek, Ing. J. Falta, V. Jandejsková,
M. Pfitznerová, J. Beran

Omluveni:

M. Hanyšová, M. Ingrová

Hosté:

J. Lerch, Miroslav Falta

Program:

1/
2/
3/
4/
5/
6/
7/
8/

Zahájení
Volba členů mandátové a návrhové komise
Souhlas se zalesněním pozemků
Žádosti o dotace schválení
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.
Schváleno: 7 – 0 – 0
Volba komisí:
Mandátová komise ve složení:
Ing. J. Falta, M. Pfitznerová
Schváleno: 7 – 0 – 0
Návrhová komise ve složení:

L. Chaloupek, M.Hejlová
Schváleno: 7 – 0 – 0

1/ ZO souhlasí na žádost Denisy Cinkové se zalesněním dále uvedených pozemků. Jedná se o ppč.
1024/3, ppč. 1025/2, ppč. 1068, 1069, 1072/1, 1072/2 v k.ú. Koburk v obci Výprachtice. Zároveň souhlasí
s použitím jedle obrovské ve výši 30%.
Schváleno: 7 – 0 – 0
2/ ZO schvaluje podání žádostí o následující dotace:
− dotace z grantu Pardubického kraje na nákup hasičské techniky za cca 65..000,- Kč, obec se
zavazuje dofinancovat uvedené částkou 30.000,- Kč
− dotaci na vybavení školního klubu a dále fotovoltaiku ve výši 300.000,- Kč, obec se zavazuje
dofinancovat uvedené částkou 150.000,- Kč
Schváleno: 7 – 0 – 0
3/ ZO schvaluje prominutí těchto pohledávek:
a) Pohledávku za vytápění nebytových prostor ordinace praktického lékaře, která se nachází v budově čp.
3 ve Výprachticích, jež vznikla v souvislosti s vytápěním ordinace za období od 1.1.2009 do 30.4.2009
Prominutí pohledávky je realizováno na základě žádosti MUDr. Karla Červinky.
b) Pohledávku za vytápění nebytových prostor nebytových prostor ordinace zubního lékaře, která se
nachází v budově čp. 3 ve Výprachticích, jež vznikla v souvislosti s vytápěním ordinace za období od
1.1.2009 do 31.12.2009. Prominutí pohledávky je realizováno na základě žádosti MUDr. Zuzany
Jedličkové.
Schváleno: 6 – 0 – 1
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4/ ZO schvaluje záměr prodeje pozemků stpč. 304 a ppč. 788 a dále pozemku ppč. 3235/7 v k.ú. a obci
Výprachtice. Prodej bude realizován za cenu stanovenou znalcem.
Na pozemek 3235/7 bude zpracován Geometrický plán, který uhradí zájemce o koupi pozemku.
Schváleno: 7 – 0 – 0
5/ ZO schvaluje prominutí části nájemného z bytu číslo 6 ve 3.NP domu čp. 175 ve Výprachticích.
Důvodem prominutí části nájemného byly opravy v předmětném bytě, konkrétně v jednom pokoji o
výměře 22,72 m2, a to za období od 28.7.2009 do 3.9.2009. Za uvedené období se promíjí částka, která
odpovídá měsíčnímu nájemnému vypočtenému z výše uvedené výměry pokoje. K prominutí dojde v
měsíci únoru 2010.
Schváleno: 7 – 0 – 0
6/ ZO souhlasí s připojením nemovitostí čp. 82 na obecní vodovod. Stejně tak souhlasí s připojením
nemovitostí čp. 136 a č.p. 199. Náklady připojení hradí žadatelé.
Schváleno: 7 – 0 – 0
Na zasedání se dostavil pan Luboš Merta
7/ ZO projednalo žádost některých absolventů Akademie muzických umění v Praze o uspořádání koncertu
v souvislosti s obnovením tradice české hudební kultury. Starosta obce odpoví, že koncert je možné
realizovat v patřičném rozsahu.
8/ ZO schvaluje bez výhrad zprávu hlavní inventarizační komise, předloženou předsedkyní hlavní
inventarizační komise paní Věrou Jandejskovou.
Schváleno: 8 – 0 – 0
9/ ZO schvaluje návrh na vyřazení majetku obce Výprachtice a to dle předloženého návrhu, který je
přílohou tohoto usnesení.
Schváleno: 8 – 0 – 0
10/ ZO schvaluje poskytnutí finančního transferu (daru) ve výši 10.000,- Kč obětem zemětřesení na
ostrově Haity. Převod prostředků zajistí paní Jandejsková.
Schváleno: 8 – 0 – 0
11/ ZO schvaluje plán činnosti kontrolního výboru obce Výprachtice a zprávu o činnosti v roce 2009.
Schváleno: 8 – 0 – 0
Diskuse: Paní Jandejsková přednesla zprávu o výsledku veřejné sbírky na opravu kostela ve Valteřicích
konané dne 23. 1. 2010. Celkem se vybralo 49.853
Zpráva mandátové komise: zasedání se zúčastnilo do bodu č. 6 sedm členů zastupitelstva a od bodu č.
7 osm členů zastupitelsta, zasedání je usnášení schopné.
Zpráva návrhové komise: všechny body jednání byly jednotlivě projednány a 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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