Zápis č. 8/2010
15. 12. 2010

Zápis z ustavujícího veřejného zasedání Zastupitelstva obce ve Výprachticích konaného dne
15. 12. 2010 v 18.00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu.
Přítomni: JUDr. M. Stejskal, L. Merta, V. Jandejsková, J. Kulhanek, J. Pfeifer, Mgr. H.
Katzerová, Ing. V. Indrová, Ing. J. Falta, J. Koubek
Omluveni:
Hosté:

M. Bašková, J. Lerch

Program:

1/ Schválení rozpočtových změn
2/ Schválení rozpočtového provizoria
3/ Schválení prodeje pozemku
4/ Projednání žádostí o dotace na rok 2011
5/ Diskuse
6/ 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: 8 – 0 – 0
15/ ZO schvaluje rozpočtové změny dle předloženého návrhu, který tvoří nedílnou součást tohoto
usnesení ZO.
Schváleno: 8 – 0 – 0
16/ ZO schvaluje rozpočtové provizorium na leden a únor 2011, a to ve výši čerpání rozpočtu
2010.
Schváleno: 8 – 0 – 0
17/ ZO souhlasí s prodejem pozemku 264/2 o výměře 116 m2 v k.ú. Valteřice u Výprachtic, a to
za cenu 1,8 násobek úřední ceny. Náklady spojené s převodem hradí kupující.
Schváleno: 8 – 0 – 0
18/ ZO mění své usnesení číslo 73 ze dne 12. 10. 2010 tak, že prodejní cena pozemku ppč.
3148/71 zaměřeného GP číslo 628-93/2010 pro k.ú. Výprachtice se stanoví namísto znaleckého
posudku pevnou částkou, a to ve výši 500,- Kč.
Schváleno: 8 – 0 – 0
19/ ZO doplňuje své usnesení číslo 69 ze dne 12. 10. 2010 tak, že usnesení se doplňuje o
následující text: tímto dodatkem se upřesňuje současně rozsah víceprácí a méněprací s tím, že na
ZO souhlasí zadat tyto vícepráce k realizaci dle zákona o veřejných zakázkách firmě Luboše
Merty, místo podnikání Výprachtice čp. 283, IČ: 41243277.
Schváleno: 8 – 0 – 0
Na zasedání se dostavil pan Luboš Merta.
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20/ ZO schvaluje tyto obecně závazné vyhlášky obce Výprachtice:
2/2010 „O místním poplatku ze psů“
3/2010 „O místním poplatku za provozovaný VHP nebo jiné technické herní zařízení“
4/2010 „O místním poplatku z ubytovací kapacity“
5/2010 „O místním poplatku ze vstupného“
6/2010 „O místním poplatku za užívání veřejného prostranství“
7/2010 „O místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadů“
Současně ZO ruší vyhlášky:
10/2004; 11/2004; 12/2004; 13/2004; 14/2004; 17/2004 a 1/2010.
Schváleno: 9 – 0 – 0
21/ ZO souhlasí s podáním těchto žádostí o dotace:
1. Žádost o vybavení jednotky SDH Výprachtice – Pardubický kraj – 250 tis. Kč
2. Žádost o vybudování zázemí pro činnost kroužků v ZŠ Výprachtice – prostřednictvím
MMR – 300 tis. Kč
3. Žádost o dovybavení ČOV elektronikou, čerpací stanicí apod. 800 tis. Kč – Pardubický
kraj
4. POV – zateplení podkroví Kulturního domu Výprachtice – 250 tis. Kč - Pardubický kraj
5. Výměna parket a další práce cca 250 tis. Kč - probl. regiony - Pardubický kraj
Schváleno: 9 – 0 – 0
22/ ZO souhlasí se splátkovým kalendářem na uhrazení pohledávky za elektrickou energii za
teplo a teplou vodu v bytě č. 6 v čp. 287 za rok 2009/2010 v celkové výši 12 748,- Kč a to
následovně:
leden, únor, březen, duben, květen, červen, červenec 2011 splátka ve výši 1 594,- Kč,
srpen 2011 splátka ve výši 1 590,- Kč,
splátka je splatná vždy do 20. dne příslušného měsíce.
Schváleno: 9 – 0 – 0
23/ ZO souhlasí se splátkovým kalendářem na uhrazení pohledávky za elektrickou energii za
teplo a teplou vodu bytu č. 1 v čp. 287 za rok 2009/2010 v celkové výši 7 983,- Kč a to
následovně:
leden, únor, březen, duben, květen, červen, červenec 2011 splátka ve výši 1 000,- Kč,
srpen 2011 splátka ve výši 983,- Kč,
splátka je splatná vždy do 20. dne příslušného měsíce.
Schváleno: 9 – 0 – 0
24/ ZO souhlasí se splátkovým kalendářem na uhrazení pohledávky za elektrickou energii za
teplo a teplou vodu bytě č. 4 a 6 v čp. 287 za rok 2009/2010 v celkové výši 16 062,- Kč a to
následovně:
leden, únor, březen, duben, květen, červen, červenec 2011 splátka ve výši 2 000,- Kč,
srpen 2011 splátka ve výši 2 062,- Kč,
splátka je splatná vždy do 20. dne příslušného měsíce.
Dále ZO navrhuje zvýšení záloh na částku 1 400,- Kč měsíčně.
Schváleno: 9 – 0 – 0
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25/ ZO schvaluje prominutí pohledávek, za nájemné zubní ordinace, MUDr. Zuzaně Jedličkové
za rok 2010 ve výši 2 000,- Kč.
Schváleno: 9 – 0 – 0
26/ ZO schvaluje připojení čp. 124 na splaškovou kanalizaci a ČOV ve vlastnictví obce
Výprachtice.
Schváleno: 9 – 0 – 0
27/ ZO schvaluje převod části výsledku HČ 2009 ve výši 1.000.000,- Kč do rozpočtu obce.
Schváleno: 9 – 0 – 0
28/
ZO Výprachtice schvaluje poskytnutí finančního transferu (daru) ve výši 8.000,- Kč
Římskokatolické farnosti Výprachtice na úhradu osvětlení kostela Proměnění Páně ve
Výprachticích. Transfer se poskytuje za podmínek stanovených smlouvou, která je součástí
tohoto usnesení.
Schváleno: 9 – 0 – 0
29/ ZO Výprachtice schvaluje poskytnutí finančního daru ve výši 140,- Kč Římskokatolické
farnosti Valteřice jako zbytek výtěžku veřejné sbírky na opravu kostela Povýšení svatého Kříže
ve Valteřicích. Dar se poskytuje za podmínek stanovených smlouvou, která je součástí tohoto
usnesení.
Schváleno: 9 – 0 – 0
30/ ZO souhlasí na základě žádosti s připojením domu čp. 249 na veřejnou kanalizaci ve
vlastnictví obce Výprachtice. Případná účast obce na této akci bude posouzena na základě
možnosti bytové výstavby v místě trasy nové části kanalizace.
Schváleno: 9 – 0 – 0

Diskuse:
p. J. Lerch – jak to bude s praktickým lékařem po Novém roce?
p. L. Merta – vyhrnování sněhu na autobusové zastávce.
Zpráva návrhové komise: všechny body jednání byly projednány a jednotlivě schváleny.
Zpráva mandátové komise: zasedání se zúčastnilo 9 zastupitelů, zasedání je usnášení schopné.
Závěr: Starosta obce poděkoval přítomným zastupitelům a hostům za účast a veřejné zasedání
ukončil.
Zapsala: Věra Jandejsková
Ověřovatelé:
Luboš Merta ….........................................

Starosta:
JUDr. Miroslav Stejskal ….................................

Mgr. Hana Katzerová ….............................
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