Zápis č. 3/2010
19.4. 2010

Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Výprachtice, konaného dne
19. 4. 2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu.
Přítomni:

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

Omluveni:

Marcela Pfitznerová

Hosté:

Marie Bašková, Josef Lerch, Luděk Skalický

Program:

1/ Zahájení
2/ Volba členů mandátové a návrhové komise
3/ Schválení cen vodného a stočného na rok 2010
4/ Schválení směny pozemků
5/ Diskuse
6/ Návrh usnesení
7/ Závěr

Veřejné zasedání zahájil starosta obce pan Miroslav Stejskal, který přivítal zastupitele a seznámil je s
programem jednání.
Předložený program jednání byl schválen.
Schváleno: 9 – 0 – 0
Volba komisí:
Mandátová komise ve složení:

Marie Ingrová, Marie Hejlová
Schváleno: 9 – 0 – 0

Návrhová komise ve složení:

Ing. Jiří Falta, Luboš Merta
Schváleno: 9 – 0 – 0

25/ ZO bere na vědomí informaci Obvodního oddělení Policie ČR Lanškroun ohledně trestné činnosti a
dále o možnosti předání kontaktů na policistu, který byl přidělen našemu okrsku
Schváleno: 9 – 0 – 0
26/ ZO schvaluje cenu vodného pro rok 2010 ve výši 15,- Kč za 1 m3 a cenu stočného pro rok 2010 ve
výši 24,- Kč za 1 m3. Ceny jsou stanoveny včetně DPH 10 % dle skutečných nákladů roku 2009. ZO
schvaluje výjimku pro odběratele, bydlící v úseku Halda, od vodojemu po hájovnu, a to tak, že pro tyto
odběratele se stanoví vodné ve výši 10,- Kč za 1 m3, včetně DPH v zákonné výši.
Schváleno: 8 – 0 – 1
27/ ZO schvaluje uzavření směnné smlouvy, dle které Povodí Moravy, s. p., se sídlem v Brně, Dřevařská
11, okres Brno – město. PSČ 601 75, IČ: 70890013, zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským
soudem v Brně, odd. A, vložka 13565, statutární zástupce: Ing. Libor Dostál, generální ředitel Povodí
Moravy, s. p. převádí do vlastnictví Obce Výprachtice pozemek oddělený z původní pozemkové parcely
dle stavu KN p.p.č. 3303/1 – vodní plocha o výměře 8680m² - vodní plocha, podle geometrického plánu
č. 619-235/2009 pro k.ú. Výprachtice, díl „c“ o výměře 287m² vodní plocha (staré koryto) a současně se
slučuje do pozemku p.č. 277/4.
Obec Výprachtice na druhé straně převádí touto smlouvou do vlastnictví České republiky s právem
hospodařit pro Povodí Moravy, s.p. pozemek, oddělený z původní z pozemkové parcely dle stavu KN
p.p.č. 277 – trvalý travní porost, podle geometrického plánu č. 619-235/2009 pro k.ú. Výprachtice díl „b“
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o výměře 287m² a se současně slučuje do pozemku p.č.3303/1. Pro účely směny byl vyhotoven
geometrický plán č. 619-235/2009 pro k.ú. Výprachtice.
Pozemek p.č. 3303/1 v k.ú.Výprachtice, LV 283, byl oddělen geometrickým plánem číslo 619-235/2009
z původní vlastnické parcely díl „c“ výsledná cena 6.090,00Kč +20%DPH.
Pozemek p.č. 277 v k.ú. Výprachtice, LV 10001, byl oddělen geometrickým plánem číslo 619-235/2009
z původní vlastnické parcely dílem „b“ výsledná cena 2.870,00Kč.
Obec Výprachtice zaplatí ČR - Povodí Moravy - finanční vyrovnání, které představuje částku 4.438,- Kč,
včetně DPH v zákonné výši, a to do 30 dnů od uzavření smlouvy.
Schváleno: 9 – 0 – 0
28./ ZO bere na vědomí zprávu hodnotící komise na veřejnou zakázku - „Dodávka plastových oken“ do
objektu obecního úřadu ve složení: Luboš Merta, Věra Jandejsková a Luděk Skalický. ZO pověřuje
stejnou komisi k výběru zhotovitele na dodávku 7 oken do sálu kulturního domu.
Schváleno: 9 – 0 – 0
29/ ZO schvaluje na základě provedeného výběrového řízení, uzavření smlouvy o dílo na výměnu
starých dřevěných oken v budově čp. 3 (obecní úřad) za plastová s firmou B clasic, Podhomolí 1540, 565
01 Choceň, IČ 43524095. Cena díla činí 230.000,- Kč. 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
30/ ZO schvaluje podání žádosti na projekt „Život na společné hranici“, a to do fondu mikroprojektů v
Euroregionu Glacensis, přepokládané náklady projektu činí 110 tis. Kč. Projekt v případě poskytnutí
dotace je kryt 100 % dotací. Tato dotace bude obci uhrazena po úspěšné realizaci projektu.
Bude projednáno na příštím ZO
31/ ZO schvaluje nákup hudební aparatury ve výši 17.500,- Kč pro dechovou hudbu Výprachtice a pro
další využití, zejména pro konání různých společenských produkcí.
ZO ukládá starostovi obce uzavření smlouvy o výpůjčce s panem J. Mertou – kapelníkem dechovky.
Schváleno: 9 – 0 – 0
32/ ZO schvaluje nákup scénického osvětlení za cenu 36.500,- Kč na osvětlení sálu Kulturního domu
Výprachtice.
Neschváleno: 0 – 9 – 0
33/ ZO schvaluje podání žádosti o dotaci prostřednictvím grantového programu Pardubického kraje na
dodávku plastových oken do sálu kulturního domu Výprachtice, jakož i na další drobné opravy sálu
kulturního domu.
Schváleno: 9 – 0 – 0
34/ ZO schvaluje záměr směny části ppč. 3235/5. ZO schvaluje záměr prodeje pozemků ppč.928 a ppč.
922, a části pozemku ppč. 2420 vše v k.ú. a obci Výprachtice.
Schváleno: 9 – 0 – 0

Diskuse:
Dne 28. 5. 2010 se bude konat na sále KD Výprachtice divadelní přestavení „Strakonický Dudák“.
Inventura ve škole se bude konat 27. 4. 2010.
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Zpráva mandátové komise: zasedání se zúčastnilo 9 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: Věra Jandejsková

Ověřovatelé:

starosta:

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

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

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