Zápis č. 1/2011
9. 2. 2011

Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce ve Výprachticích konaného dne 9. 2. 2011 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:

K. Medková, P. Pfeifer, J. Lerch, R. Lerch, M. Hanyšová

Program:

1/
2/
3/
4/
5/
6/

Projednání změny územního plánu číslo 2
Žádost SDH Koburk o příspěvek na dětský maškarní karneval
Projednání žádostí o dotace
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: 8 – 0 – 0

Volba komisí:
Mandátová komise ve složení:

Mgr. Hana Katzerová, Věra Jandejsková
Schváleno: 8 – 0 – 0

Návrhová komise ve složení:

Jiří Pfeifer, Jiří Kulhánek
Schváleno: 8 – 0 – 0

1/ Zastupitelstvo obce Výprachtice, příslušné podle ustanovení § 6 odst. 5 písm. c) zákona
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, (dále jen
„stavební zákon“), za použití ustanovení § 43 odst. 4 stavebního zákona, ustanovení § 13 a přílohy č. 7
vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a
způsobu evidence územně plánovací činnosti, ustanovení § 171 a následujících zákona č. 500/2004 Sb.,
správní řád, ve znění pozdějších předpisů, vydává pro katastrální území Výprachtice, Valteřice a Koburk
Změnu č. 2 územního plánu obce Výprachtice formou opatření obecné povahy, které je přílohou
usnesení č. 1 ze dne 9.2.2011.
Schváleno: 8 – 0 – 0
2/ ZO schvaluje poskytnutí finančního transferu – daru – SDH Koburk ve výši 2.000,- Kč, a to na výdaje
spojené s pořádáním Dětského karnevalu.
Schváleno: 8 – 0 – 0
Na zasedání se dostavil p. Jan Koubek
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3/ ZO souhlasí s podáním těchto žádostí:
a) O dotaci na zateplení zbývající části Kulturního domu Výprachtice prostřednictvím grantového
programu Pardubického kraje – podpora rozvojových regionů a současně souhlasí s dofinancováním celé
akce.
b) O dotaci na pořízení projektu pro realizaci akce – Kanalizace část „Malá strana“ a „Na dole“,
kanalizační stoka A a kanalizační stoka B
c) O dotaci na veřejně prospěšná pracovní místa – 9 míst, poskytnuté dotace 9.000,- Kč na jedno místo
Schváleno: 9 – 0 – 0
4/ ZO schvaluje v souladu s ust. § 6 a § 18 odst. 3, zákona číslo 137/2006 Sb., v platném znění,
vyhlášení výběrového řízení na akci: „ČOV Výprachtice, doplnění technologie“. Jediným kritériem
soutěže je nabídnutá cena.
K výběru zhotovitele se stanovuje komise ve složení:

Ing. Jiří Falta
Jiří Kulhánek
Věra Jandejsková

Starosta obce zajistí obeslání nejméně tří firem se specializací na technologii čištění odpadních vod.
Komise předloží protokol hodnotící komise nejpozději do 28. 2. 2011.
ZO pověřuje starostu obce k uzavření smlouvy o dílo s firmou, která nabídne nejnižší cenu díla, vše na
základě návrhu komise k výběru zhotovitele.
Schváleno: 9 – 0 – 0
5/ ZO ruší OZV číslo 6/2010 „O místním poplatku za užívání veřejného prostranství“ a současně
schvaluje novou obecně závaznou vyhlášku obce Výprachtice „O místním poplatku za užívání
veřejného prostranství“ číslo 1/2011.
Důvod: Na základě stanoviska orgánu dozoru MV ČR.
Schváleno: 9 – 0 – 0
6/ ZO souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo s firmou JAFIS s.r.o., Moravská 786, 570 01 Litomyšl, IČ:
25963244 za nabídkovou cenu 366.000,- Kč, to vše za předpokladu, že obec bude mít v rozpočtu
potřebné prostředky.
Předmětem díla je zhotovení dokumentace k provedení stavby na akci kanalizační stoka A a kanalizační
stoka B (Malá strana – Na dole). Výběr zhotovitele této akce byla zajištěn na základě posouzení další
nabídky na realizaci akce, a to sice firmy Ing. Jiří Adamec, projekční kancelář.
Výprachtice obdrží dotaci na výše uvedenou akci dotaci Pardubického kraje.
Schváleno: 8 – 0 – 1
7/ ZO souhlasí s přijetím dotace z Operačního programu přeshraniční spolupráce České republika –
Polská republika 2007-2013 – Fond mikroprojektů v Euroregionu Glacensis.
Schváleno: 9 – 0 – 0
8/ ZO souhlasí s ukončením nájemní smlouvy na pronájem nebytových prostor v domě čp. 216 –
Kulturní dům Výprachtice, a to výpovědí bez udání důvodů.
ZO souhlasí s vypsáním nového výběrového řízení na výběr nového nájemce (provozovatele)
předmětných nebytových prostor, a to dle předložených podmínek, které se přikládají k tomuto usnesení
Výběrová komise stanovena ve složení: předseda: Jan Koubek, členové – Jiří Pfeifer, Luboš Merta.
Schváleno: 9 – 0 – 0
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9/ ZO souhlasí s podáním výpovědi z nájmu nebytových prostor ordinace a čekárny praktického lékaře,
které se nalézají v budově čp.3 ve Výprachticích, firmě Mediclinic a.s., Žabovřesky, Minská 84/97,
616 00 Brno.
Schváleno: 9 – 0 – 0
10/ ZO schvaluje uzavření smlouvy o nájmu nebytových prostor ordinace praktického lékaře, které se
nacházejí v přízemí domu čp. 3 (obecní úřad), lékaři MUDr. Novotnému, vše za podmínek dle
předložené smlouvy o nájmu a pronájmu nebytových prostor, a to poté co skončí nájem se společností
Mediclinic a.s, Brno, Žabovřesky, Minská 84/97, 616 00 Brno. To vše dle předloženého návrhu nájemní
smlouvy, která se zakládá k tomuto usnesení.
Schváleno: 9 – 0 – 0
11/ ZO ukládá předsedům finančního a kontrolního výboru předložit do 7 dnů starostovi obce plán
kontrol na rok 2011. Současně ZO ukládá kontrolnímu výboru prošetření předání a převzetí funkce
ředitele školy, včetně případných nesrovnalostí.
12/ ZO schvaluje převedení zlepšeného hospodářského výsledku Základní školy Jindřicha Pravečka
Výprachtice, okres Ústí nad Orlicí za rok 2010 ve výši 29.501,27 do rezervního fondu roku 2011.
Prostředky budou použity na provoz v roce 2011.
Schváleno: 9 – 0 – 0
13/ ZO souhlasí se splátkovým kalendářem pro J.T., bytem Výprachtice čp. 3, 561 34 Výprachtice na
uhrazení pohledávky za teplo v roce 2010 v celkové výši 2 775,- Kč a to následovně: březen, duben,
květen, červen, červenec 2011 splátka ve výši 555,- Kč, splátka je splatná vždy do posledního dne
příslušného měsíce.
Schváleno: 9 – 0 – 0

Diskuse:
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:

Starosta:

Luboš Merta ….........................................

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

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

3

