Zápis č. 5/2010
15. 7. 2010

Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Výprachtice, konaného dne
15. 7. 2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu.
Přítomni:

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

Omluveni:
Hosté:

Jindřich Beran
Marie Bašková, Josef Lerch, Jana a Jiří Katzerovi, Naďa a Jiří Pfeiferovi, Evženie
Uhrová, Jan Smolčák, Daniela Smolčáková, Luděk Skalický, Petr Tomiška, Michal
Chládek, Alice Uhrová

Program:

1/ Zahájení
2/ Volba členů mandátové a návrhové komise
3/ Schválení změn ve financování akce „Revitalizace centra obce Výprachtice“,
částečně z vlastních prostředků
4/ Schválení smlouvy na vybavení školního klubu
5/ Schválení prodeje ppč. 1935/2 a zveřejnění záměrů prodeje
6/ Schválení úplného znění zřizovacích listin ZŠ a MŠ
7/ Stanovení počtu zastupitelů na další volební období
8/ Diskuse
9/ Usnesení
10/ 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:

Libor Chaloupek, Věra Jandejsková
Schváleno: 7 – 0 – 0

Návrhová komise ve složení:

Marie Hejlová, Ing. Jiří Falta
Schváleno: 7 – 0 – 0

Na jednání se dostavil pan Luboš Merta
55/ ZO Výprachtice schvaluje v souvislosti s financováním akce „Revitalizace centra obce Výprachtice“,
zaplacení části ceny díla ve výši 746.036,80 Kč z rozpočtu obce v roce 2010. Zbývající část první splátky
sjednané ceny, dle dílčí faktury číslo 201000209, bude zaplacena z poskytnutého úvěru.
Schváleno: 8 – 0 – 0
Na Jednání se dostavila paní Marie Hanyšová
56/ ZO schvaluje smlouvu o dílo na akci „Využití volného času a zájmové aktivity dětí a mládeže ve
školním klubu“ s firmou Luboše Merty – OVAZ, místo podnikání: Výprachtice čp. 283, IČ: 41243277.
Smlouva se uzavírá za sjednanou cenu ve výši 450.000,- Kč, a to dle předloženého návrhu smlouvy.
Současně ZO ruší své usnesení číslo 43 ze dne 23. 6. 2010.
Schváleno: 8 – 1 – 0

1

Zápis č. 5/2010
15. 7. 2010

57/ ZO schvaluje prodej pozemku ppč. 1935/2 v k.ú. Výprachtice. Prodej se schvaluje za cenu stanovenou
znalcem sníženou o 10 % z důvodu zatížení pozemku věcným břemenem (konkrétně stavbou
transformátoru). Náklady spojené s prodejem pozemku zaplatí kupující.
Schváleno: 8 – 1 – 0
58/ ZO schvaluje záměr prodeje pozemku 3148/19 v k.ú. a obci Výprachtice, pozemek bude převeden po
jeho geometrickém zaměření, cena pozemku bude stanovena znalcem.
Schváleno: 9 – 0 – 0
59/ ZO schvaluje úplné znění zřizovací listiny příspěvkové organizace Základní školy Jindřicha Pravečka,
Výprachtice, okres Ústí nad Orlicí, IČ 70991715, a to dle předloženého návrhu této listiny, která bude
založena po schválení k materiálům této organizace.
Schváleno: 9 – 0 – 0
60/ ZO schvaluje úplné znění zřizovací listiny příspěvkové organizace Mateřské školy Výprachtice, IČ
70991707, a to dle předloženého návrhu této listiny, která bude založena po schválení k materiálům této
organizace.
Schváleno: 9 – 0 – 0
61/ ZO stanoví v souladu s ust. §§ 67 a 68 počet zastupitelů pro volební období 2010 – 2014 tak, že počet
zastupitelů v tomto volebním období bude 9 (slovy: devět)
Schváleno: 8 – 0 – 1
62/ ZO schvaluje bezúplatný (případně úplatný) převod pozemku ppč. 383/1 v k.ú. Výprachtice (zahrada)
od PF ČR, územní pracoviště Ústí nad Orlicí, Tvardkova 1191, Ústí nad Orlicí. Náklady spojené s
převodem hradí obec Výprachtice jako kupující. Cena pozemku bude stanovena znalcem.
Schváleno: 9 – 0 – 0
63/ ZO schvaluje dodatek číslo 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace číslo smlouvy PU/0648/S uzavřený s
Regionální radou regionu soudržnosti Severovýchod, se sídlem Pražská 320/8, 500 04 Hradec Králové, IČ
75082721. Dodatek číslo 1, označený jako dodatek č. PU/0648/D1, zahrnuje změny, které byly Regionální
radou regionu soudržnosti schváleny oproti projektové dokumentaci. Dodatek se schvaluje v textu dle
přiloženého návrhu znění dodatku, který se zakládá k tomuto usnesení.
Schváleno: 9 – 0 – 0
64/ ZO schvaluje smlouvy o poskytnutí finančního transferu těmto subjektům:
a) Mysliveckému sdružení Výprachtice
b) TJ Sokol Výprachtice
c)Výprachtické dechovce - jejímu vedoucímu panu Janu Mertovi
Mysliveckému sdružení se přiznává částka 20.000,- Kč.
TJ Sokol Výprachtice se přiznává částka 10.000,- Kč.
Výprachtické dechovce – p. Merta se přiznává částka 10.000,- Kč.
Schváleno: 9 – 0 – 0
65/ ZO projednalo stížnost manželů Jiřího a Jany Katzerových, bytem: Výprachtice čp. 275 na provoz
restaurace U Jana ve Výprachticích.
66/ ZO schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene ve prospěch ČEZ Distribuce, a.s., se
sídlem Děčín 4, Teplická 874/8, IČO: 27232425, a to na vývod z TS č. 351 na ppč. 3235/8. Jedná se o
právo stavby, údržby oprav a další práva, vše za úplatu 500,- Kč, a to v textu dle návrhu smlouvy, která se
zakládá k tomuto usnesení.
Schváleno: 9 – 0 – 0
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67/ ZO uděluje výjimku ze stanoveného počtu žáků dle ust. § 23 odst. 3, zák. číslo 561/2004 Sb.,
školského zákona o základním vzdělávání Základní škole Jindřicha Pravečka, Výprachtice, okres Ústí nad
Orlicí. Výjimka se uděluje na školní rok 2010/2011. ZO se zavazuje dofinancovat chybějící mzdové
náklady této příspěvkové organizace potřebné pro provoz školy.
Schváleno: 9 – 0 – 0

Diskuze: p. Hejlová – dořešit majetkovou inventuru v ZŠ

Zpráva mandátové komise: zasedání se zúčastnilo 9 zastupitelů

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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