Zápis č. 4/2010
23. 6. 2010

Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Výprachtice, konaného dne
23. 6. 2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu.
Přítomni:

JUDr. Miroslav Stejskal, Ing. Jiří Falta, Marcela Pfitznerová, Věra Jandejsková,
Marie Hanyšová, Marie Ingrová, Luboš Merta

Omluveni:

Marie Hejlová, Jindřich Beran, Libor Chaloupek

Hosté:

Marie Bašková, Josef Lerch, Luděk Skalický, Petr Pfeifer, Jiří Pfeifer, Ing. Janeček,
Josef Skalický, Miroslav Matoušek

Program:

1/
2/
3/
4/
5/
6/
7/
8/
9/
10/
11/
12/

Zahájení
Volba členů mandátové a návrhové komise
Schválení smlouvy o dílo na výměnu vodovodu a připojení vrtu VH - 2
Schválení smlouvy na výstavbu parkoviště u prodejny KONZUM
Schválení smluv na montáž elektrofyzikálního zařízení vysoušení zdiva
Schválení nákupu zubařského zařízení a křesla
Schválení výkupu pozemku od OEZ Letohrad
Schválení spolupráce s městem Landek Zdrój
Ostatní
Diskuse
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: 6 – 0 – 0
Volba komisí:
Mandátová komise ve složení:

Hanyšová, Ing. Falta
Schváleno: 6 – 0 – 0

Návrhová komise ve složení:

Jandejsková, Ingrová
Schváleno: 6 – 0 – 0

35/ ZO Výprachtice schvaluje uzavření smlouvy o dílo na „Připojení vrtu VH-2 na výměnu části
vodovodu“ s firmou Luboše Merty, místo podnikání: Výprachtice 283, IČ 41243277 za cenu 1,845 mil.
Kč, to vše dle předloženého návrhu smlouvy, která se zakládá k tomuto usnesení.
Schváleno: 6 – 0 – 0
36/ ZO schvaluje smlouvu o dílo s firmou JD Dlouhý, s.r.o., se sídlem: Vračovice – Orlov – Vračovice čp.
41, IČ 27500403, na vyasfaltování parkoviště vedle prodejny KONZUM, a to za cenu cca 100.000,- Kč
Schváleno: 6 – 0 – 0
37/ ZO schvaluje smlouvu na dodávku a montáž zařízení Drymat.Systém do objektu čp. 287, celkem 2 ks.
celkem za 151.800,- Kč s firmou Drymat.Systéme.cz, v.o.s., se sídlem: Rabštejnská Lhota 147, 537 01
Chrudim. Část ceny ve výši 130.000,- Kč bude zaplacena do konce roku, zbytek do konce března 2011.
Na uvedenou akci byla poskytnuta Pardubickým krajem dotace ve výši 75.000,- Kč.
Schváleno: 6 – 0 – 0
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38/ ZO schvaluje nákup zařízení (vybavení) zubařského křesla a samotného křesla v ceně cca 250 tis. Kč a
pověřuje starostu obce jednáním o uzavření smlouvy na nákup zubařského křesla v ceně cca 40.000,.- Kč a
na nákup zubařského vybavení v ceně cca 220.000,- Kč. Dodavatelem zubařského vybavení bude Josef
Mlateček, M-dent, U Váhy 119, 517 41 Kostelec nad Orlicí. Obě smlouvy budou uzavřeny samostatně.
Částka 150.000,- Kč bude zaplacena jako záloha zbytek ceny bude uhrazen ve splátkách. Výše splátek
nesmí překročit 10.000,- Kč měsíčně.
Na zasedání se dostavil pan Luboš Merta
Schváleno: 7 – 0 – 0
39/ ZO schvaluje výkup pozemku stpč. 445 o výměře 75 m2 od firmy OEZ s.r.o., Šedivská 339, 561 51
Letohrad, IČ 49810146, za cenu 1.400,- Kč. Náklady spojené s převodem zaplatí obec Výprachtice.
Schváleno: 7 – 0 – 0
40/ ZO schvaluje podání žádosti o dotaci z programu Česko – polské spolupráce v rámci Euroregionu
Glacensis s družebním městem - lázněmi Landek Zdrój. Jedná se o spolupráci v rámci společných akcí ve
Výprachticích a ve Valteřicích. Celkové náklady projektu činí 120.000,- Kč, spoluúčast obce představuje
15 % uznatelných nákladů.
Schváleno: 7 – 0 – 0
41/ ZO schvaluje přijetí překlenovacího úvěru od České spořitelny a.s., pobočka Ústí nad Orlicí, a to ve
výši 8 mil. Kč, na dobu nejvýše 60 dnů. Jedná se o dvojí revolvering s úrokem do 3,5 % ročně. Uvěr bude
sloužit k financování akce „Revitalizace centra obce Výprachtice“, a to do doby poskytnutí dotace na
dle smlouvy o poskytnutí dotace č.PU/0648/S,
základě výsledku kontroly již provedených prací,
uzavřené s Regionální radou soudržnosti Severovýchod Podmínky smlouvy o poskytnutí úvěru:
Schváleno: 7 – 0 – 0
Ze zasedání odešla paní Marie Ingrová.
42/ ZO schvaluje podání žádosti o poskytnutí dotace na výměnu oken v budově čp. 216 (kulturní dům) a
na částečné zateplení tohoto objektu, a to do 80.000,- Kč.
Schváleno: 6 – 0 – 0
43/ ZO pověřuje starostu obce k uzavření smlouvy s firmou TESLA Holding a.s., Poděbradská 56/186,
180 66 Praha 9 – Hloubětín na montáž fotovoltaických článků na střechu budovy čp. 390 (základní škola)
a na vybavení školního klubu v rámci akce „Využití volného času a zájmové aktivity dětí a mládeže ve
školním klubu“. Náklady akce představují částku cca 400.000,- Kč. Na akci byla poskytnuta dotace ve
výši 300 tis. Kč. ZO pověřuje starostu obce k provedení všech právních úkonů, které budou vést k
uzavření smlouvy.
Schváleno: 6 – 0 – 0
44/ ZO schvaluje poskytnutí příspěvku ve výši 6.000,- Kč občanskému sdružení Výprachtické Kukátko
o.s.. Příspěvek bude sloužit na pořízení kostýmů pro malé mažoretky.
Schváleno:
45/ ZO schvaluje celoroční hospodaření obce a závěrečný účet obce za rok 2009 včetně zprávy o výsledku
přezkoumání hospodaření obce za rok 2009 a dává souhlas s předloženým celoročním hospodařením bez
výhrad.
Schváleno: 6 – 0 – 0
46/ ZO schvaluje předložené rozpočtové změny dle přílohy, která se zakládá k tomuto usnesení.
Schváleno: 6 – 0 – 0
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47/ ZO souhlasí se zveřejněním záměru prodeje pozemku ppč. 1935/2 v k.ú. Výprachtice.
Schváleno: 6 – 0 – 0
48/ ZO souhlasí s připojením domu čp. 16 ve Výprachticích na obecní kanalizaci.
Schváleno: 6 – 0 – 0
49/ ZO schvaluje prodej pozemku ppč. 2420 v k.ú. Výprachtice , a to za cenu 1,2 násobku ceny stanovené
znalcem. Náklady spojené s převodem zaplatí kupující.
Schváleno: 6 – 0 – 0
50/ ZO schvaluje prodej, nebo směnu části ppč 3235/5 v k.ú. Výprachtice. Na oddělený pozemek bude
vypracován geometrický plán, kterým bude zaměřen současně průběh místní komunikace. Komunikace
bude ponechána ve vlastnictví obce Výprachtice. Náklady spojené s převodem zaplatí kupující. Cena
pozemku bude stanovena znalcem.
Schváleno: 6 – 0 – 0
51/ ZO schvaluje prodej pozemků ppč. 928 a dále pozemku ppč. 922 v k.ú. Výprachtice firmě David Petr,
Výprachtice 82, IČ 73639826. Prodej pozemků se schvaluje za 1,2 násobek úřední ceny stanovené
znalcem. Náklady spojené s převodem zaplatí kupující.
Schváleno: 6 – 0 – 0
52/ ZO projednalo smlouvu s firmou ELDACO s.r.o. se sídlem v Rousínově, Olšany 212. Starosta obce i
zástupce firmy ing. Janeček seznámili zastupitele se situací a poskytli podklady a potřebné informace.
53/ ZO vzalo na vědomí informaci starosty o obsazení nájemních bytů a o připravovaných změnách v
obsazení nájemních bytů k 31.7.2010.
54/ ZO schvaluje navýšení ceny díla firmě B-Clasic Choceň na výměnu oken na obecním úřadu o 30.000,Kč, důvodem je navýšení předmětu díla o 4 ks oken..
Schváleno: 6 – 0 – 0
Diskuze:
Ing. Jiří Falta –

inventura v ZŠ nepředložena v aktuálním stavu, majetek neoznačen, vyřazený
majetek nevyřazen ze stavu. Bylo dohodnuto setkání učitelů, bývalého ředitele,
zaměstnanců školy a zastupitelů na pondělí 28. 6. 2010 v 15.30 hod. v Zékladní
škole.

Zpráva mandátové komise: zasedání se zúčastnilo 6 i 7 zastupitelů, zasedání je usnášeníschopné.
Zpráva návrhové komise:

všechny body jednání byly jednotlivě projednány a 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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