Zápis č. 6/2010
12. 10. 2010

Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Výprachtice, konaného dne
12. 10. 2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu.
Přítomni:

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

Omluveni:

Marcela Pfitznerová

Hosté:

Marie Bašková, Josef Lerch

Program:

1/ Zahájení
2/ Volba členů mandátové a návrhové komise
3/ Uzavření smlouvy o dílo
4/ Vyřazení majetku ZŠ
5/ Rozpočtové změny
6/ Schválení smlouvy o zřízení věcného břemene
7/ Schválení smlouvy o převodu pozemků
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:

Marie Hejlová, Marie Ingrová
Schváleno: 7 – 0 – 0

Návrhová komise ve složení:

Marie Hanyšová, Věra Jandejsková
Schváleno: 7 – 0 – 0

68/ ZO Výprachtice schvaluje uzavření smlouvy o dílo na „Výměnu oken a zateplení části fasády
kulturního domu“ za sjednanou cenu cca 150 tis. Kč, a to přímým zadáním firmě Radka Hajzlera, místo
podnikání: 561 34 Výprachtice čp. 296, IČ 60146133. Vše dle předloženého návrhu smlouvy o dílo. Dílo
musí být dokončeno do 30.11.2010
Schváleno: 7 – 0 – 0
69/ ZO souhlasí s uzavřením dodatku ke smlouvě s firmou Luboše Merty, místo podnikání: Výprachtice
čp. 283, IČ 41243277 na akci „Napojení vrtu a výměna části vodovodu“ s tím, že tímto dodatkem se
prodlužuje termín zhotovení díla do 15.11.2010.
Schváleno: 7 – 0 – 0
Na zasedání se dostavil p. Luboš Merta
70/ ZO souhlasí s vyřazením majetku užívaného ZŠ Výprachtice, a to dle návrhu inventurní a likvidační
komise, jedná se o majetek, dle návrhu komise evidovaný ve výši 151 051,- Kč, který byl shledán
prokazatelně neupotřebitelným a bylo na uvedený vydáno písemné potvrzení o jeho nefunkčnosti,
případně existuje jiný důvod vyřazení. Vše dle předloženého návrhu, který se zakládá k tomuto usnesení.
Schváleno: 8 – 0 – 0
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Na zasedání se dostavil p. Ing. Jiří Falta.
71/ ZO schvaluje rozpočtové změny dle předloženého návrhu, který se zakládá k tomuto usnesení.
Schváleno: 8 – 0 – 1
72/ ZO schvaluje věcné břemeno na pozemek ppč. 668/13 zaměřeného GP číslo 628-93/2010 pro k.ú. a
obec Výprachtice ve prospěch vlastníků stavby garáží na stpč. 791 a na stpč. 790 v k.ú. a obci
Výprachtice. Obsahem věcného břemene bude právo vlastníků garáží provádět údržbu stavby z
předmětného pozemku, používat jej ke vstupu na půdu garáží a dále v rozsahu práva umístit na uvedeném
pozemku stavbu příjezdové komunikace. Věcné břemeno se zřizuje za jednorázovou náhradu 1.000,- Kč.
Schváleno: 9 – 0 – 0
73/ ZO schvaluje prodej pozemku ppč. 3148/71 zaměřeného GP číslo 628-93/2010 pro k.ú. a obec
Výprachtice manželům M. a L. Stejskalovým. Prodej se schvaluje za cenu stanovenou znalcem.
Schváleno: 9 – 0 – 0
74/ ZO ruší své usnesení číslo 43 ze dne 15.7.2010. Důvodem je nemožnost plnění předmětného usnesení
z důvodu podmínek stanovených ČEZ.
Schváleno: 9 – 0 – 0
75/ ZO doplňuje své usnesení číslo 43 ze dne 29.4.2009, kterým bylo schváleno věcné břemeno ve
prospěch vlastníka domu čp. 50 Výprachtice následovně: Věcné břemeno se rozšiřuje o pozemek ppč.
667/1 v k.ú. a obci Výprachtice. Věcné břemeno bylo zaměřeno GP číslo 628-93/2010 pro k.ú. a obec
Výprachtice s tím, že dotčenými pozemky jsou pozemek ppč. 666/1 a ppč. 667/1 v k.ú. a obci
Výprachtice. V ostatním se předmětné usnesení ZO nemění.
Schváleno: 8 – 0 – 1
76/ ZO projednalo žádost paní Venduly Látalové o obnovení lávky pro pěší s tím, že o obnovení lávky se
zatím neuvažuje.
Schváleno: 9 – 0 – 0
77/ ZO projednalo dopis paní Hejlové. K uvedenému bude provedeno místní šetření.
Schváleno: 9 – 0 – 0
78/ ZO schvaluje uzavření pojistné smlouvy s pojišťovnou Kooperativa, a.s. Vienna Insurance Group, se
sídlem Praha 1, Templová 747, IČO: 471 16 617 na pojištění majetku pro živelní pojištění, pro případ
odcizení a odpovědnosti za škodu v celkové výši 30.372,- Kč ročně, vše dle předloženého návrhu
smlouvy.
Schváleno: 9 – 0 – 0
79/ ZO na základě žádosti Jitky Matějkové, souhlasí s pronájmem nebytových prostor v čp. 175 třetí
osobě a to po dobu nezbytně nutnou.
Schváleno: 9 – 0 – 0
80/ ZO souhlasí s uzavřením smlouvy s firmou Technické služby Lanškroun, s.r.o., se sídlem Nádražní
822, Lanškroun, IČO: 25951459 na odvoz odpadu z kontejneru na ČOV, dle předloženého návrhu
smlouvy
Schváleno: 9 – 0 – 0
81/ ZO schvaluje prominutí pohledávek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadů za rok 2009 dle přílohy k tomuto usnesení.
Schváleno: 9 – 0 – 0
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82/ ZO schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě o pronájmu nebytových prostor v domě čp. 216 ve
Výprachticích s nájemkyní Evženií Uhrovou, bytem Výprachtice čp. 7 a to v textu dle předloženého
návrhu dodatku
Schváleno: 8 – 0 – 1
83/ ZO schvaluje změnu usnesení č. 57 ze dne 15. 7. 2010 a to tak, že předmětný pozemek se prodává za
½ zjištěné ceny.
Schváleno: 6 – 0 – 3
84/ ZO schvaluje převod části výsledku HČ 2009 ve výši 700.000,- Kč do rozpočtu obce.
Schváleno: 8 – 0 – 1
85/ ZO schvaluje dodatek č. 2 ke smlouvě o spolupráci s firmou ELDACO a.s. Se sídlem v Brně,
Olomoucká 7/9, 656 66 a obcí Výprachtice a to dle předloženého návrhu, který se zakládá k usnesení ZO.
Schváleno: 8 – 0 – 1
86/ ZO ukládá ředitelce ZŠ Výprachtice provádět řádnou inventuru majetku, majetek řádně účtovat v
souladu s vydanými směrnicemi a pokyny a zákonem 250/2000 Sb., zákon o účetnictví a dalšími právními
předpisy.
Schváleno: 9 – 0 – 0

Zpráva mandátové komise: zasedání se zúčastnilo 9 zastupitelů, zasedání je usnášeníschopné

Zpráva návrhové komise:

všechny body jednání byly projednány a jednotlivě schváleny.

Starosta obce JUDr. Miroslav Stejskal poděkoval všem zastupitelům za jejich práci v uplynulém volebním
období a zasedání ukončil.

Zapsala: Věra Jandejsková

Ověřovatelé:

starosta:

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

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

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