Zápis č. 2/2010
16. 2. 2010

Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Výprachtice, konaného dne
16. 2. 2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu.
Přítomni:

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

Omluveni:

Marie Ingrová

Hosté:

Marie Bašková, Josef Lerch, Luděk Skalický, Jana Langerová, Petr Grossmann

Program:

1/ Zahájení
2/ Volba členů mandátové a návrhové komise
3/ Schválení rozpočtu na rok 2010
4/ Schválení výsledku hospodaření
5/ Poskytnutí půjčky pro SDH Výprachtice
6/ Diskuse
7/ Návrh usnesení
8/ 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:

Věra Jandejsková, Marie Hejlová
Schváleno: 8 – 0 – 0

Návrhová komise ve složení:

Marie Hanyšová, Jindřich Beran
Schváleno: 8 – 0 – 0

12/ ZO obce schvaluje rozpočet obce Výprachtice na rok 2010 bez výhrad, a to dle předloženého návrhu,
který se zakládá k tomuto usnesení jako příloha.
Schváleno: 8 – 0 – 0
13/ ZO schvaluje celoroční hospodaření obce Výprachtice za rok 2009, a to bez výhrad, dle předloženého
návrhu, který se zakládá k tomuto usnesení jako příloha.
Schváleno: 8 – 0 – 0
14/ ZO schvaluje výsledek hospodářské činnosti ve výši 1 098 255,52 Kč za rok 2009 a tento celý bude
převeden na účet 432 – nerozdělený zisk z minulých let.
Schváleno: 8 – 0 – 0
15/ ZO schvaluje převedení zlepšeného hospodářského výsledku hospodaření příspěvkové organizace
Mateřská škola Výprachtice, představující částku 37 939,52,- Kč, do rezervního fondu této příspěvkové
organizace s tím, že rezervní fond bude sloužit pro provozní účely MŠ Výprachtice v roce 2010. Do fondu
odměn se přiděluje 0.
ZO současně schvaluje příděl příspěvkové organizace ZŠ Jindřicha Pravečka Výprachtice, a to do
rezervního fondu 0 a do fondu odměn 0.
Schváleno: 8 – 0 – 0
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16/ ZO schvaluje poskytnutí půjčky ve výši 10.000,- Kč na realizaci akce „Pytliáda“ pro děti v roce
2010 ve prospěch SDH Výprachtice. Půjčka je poskytována jako bezúročná. Půjčka bude obci vrácena do
31. 8. 2010, poté co na uvedenou akci poskytne prostředky Pardubický kraj.
Schváleno: 7 – 0 – 1
17/ ZO schvaluje záměr prodeje pozemků evidovaných dle KN ppč. 2420 v k. ú a obci Výprachtice.
Schváleno: 8 – 0 – 0
18/ ZO schvaluje prodej pozemků KN ppč. 788 a stpč. 304 v k.ú. a obci Výprachtice za cenu stanovenou
znalcem. Náklady spojené s prodejem zaplatí kupující.
Schváleno: 7 – 0 – 1

19/ ZO schvaluje prodej pozemku 3235/33 v k.ú. Výprachtice, který vznikl dělením pozemku 3235/7.
Prodej se schvaluje za cenu stanovenou znalcem. Náklady spojené s prodejem uhradí kupující.
Schváleno: 8 – 0 – 0

Na zasedání se dostavil pan Luboš Merta
20/ ZO projednalo stížnost pana J. Š. a pana M. Z., s tím, že uvedené bere na vědomí. ZO ukládá
starostovi obce svolat radu školy a zastupitelstvo obce k projednání situace ve škole. Termín svolání do 15.
března 2010.
Schváleno: 9 – 0 – 0
21/ ZO projednalo žádost paní K. W. ohledně zaplacení dluhu ve výši 20 950,- Kč. ZO povoluje zaplacení
dluhu ve splátkách takto: do 31. 3. 2010 splatit částku 10 950,- Kč a do 30. 4. 2010 částku 10 000,- Kč, s
tím, že současně nevzniknou další pohledávky za nájem a teplo.
Schváleno: 9 – 0 – 0
22/ ZO schvaluje uzavření smlouvy s Uměleckou agenturou Aleny Bastlové, Kasárenská 3, 746 01 Opava
na pořad Líbánky s operetou, který se uskuteční dne 29.10.2010. Cena představení činí 8.700,- Kč.
Schváleno: 9 – 0 – 0
23/ ZO mění své usnesení číslo 134 ze dne 16. 12. 2009 tak, že náhradníkem paní Marie Hanyšové se
namísto Marie Ingrové (určená předmětným usnesením jako náhradník) schvaluje jako náhradník paní
Marie Hejlová. Důvodem je nemoc paní Marie Ingrové.
V ostatním se předmětné usnesení ZO nemění.
Schváleno: 9 – 0 – 0
25/ ZO schvaluje výběr zhotovitele na akci „ Revitalizace centra obce Výprachtice“ s tím, že na prvním
místě se umístila firma SAPA-LPJ spol. s.r.o. Dráby 850, 566 01 Vysoké Mýto a dále schvaluje pořadí na
zbývajících místech (druhém až pátém) dle zprávy o posouzení a hodnocení nabídek. ZO současně
schvaluje předloženou zprávu o posouzení a hodnocení nabídek, která se zakládá k tomuto usnesení. ZO
pověřuje starostu obce k uzavření smlouvy o dílo s vybraným uchazečem, a to dle předloženého návrhu
smlouvy, která se zakládá k tomuto usnesení.
Schváleno: 9 – 0 – 0

Diskuse: p. Hanyšová - předání seznamu „Jubilea 2010“ s tím, aby se co možno dodržovaly termíny.
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Zpráva mandátové komise: zasedání se zúčastnilo k bodu 20 osm zastupitelů a od bodu 20 devět
zastupitelů, 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: Marcela Pfitznerová

Ověřovatelé:

starosta:

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

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

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