Zápis č. 3/2011
15. 4. 2011

Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce ve Výprachticích konaného dne 15. 4. 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:

Ing. V. Indrová, J. Koubek

Hosté:

R. Lerch, M. Bašková

Program:

1/
2/
3/
4/
5/
6/
7/

Zveřejnění záměrů pronájmu nebytových prostor
Přijetí dotací od Pardubického kraje
Schválení ceny vodného a stočného
Pořízení osobního automobilu pro SDH Koburk
Ostatní
Diskuse
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:

J. Kulhánek, Ing. J. Falta
Schváleno: 7 – 0 – 0

Návrhová komise ve složení:

J. Pfeifer, Mgr. H. Katzerová
Schváleno: 7 – 0 – 0

29/ ZO vyhlašuje záměr pronájmu nebytových prostor a to nájem budovy čp. 216 na stpč. 113 v k.ú.
a obci Výprachtice – hostinec „U Jana“ od 1. 6. 2011 a nájem prodejny v čp. 175 na stpč. 102/1 v k.ú.
a obci Výprachtice – bývalá prodejna textil IVY od 1. 7. 2011.
Schváleno: 7 – 0 – 0
30/ ZO schvaluje příjem dotací od Pardubického kraje:
ČOV Výprachtice doplnění technologie, dotace ve výši 600 tis. Kč, celkové náklady 912 240,- Kč.
Projektová dokumentace kanalizace, dotace ve výši 250 000,- Kč, celkové náklady 366 000,- Kč.
Dotaci ve výši 10 000,- Kč na zájmovou činnost mládeže ZŠ Výprachtice.
Schváleno: 7 – 0 – 0
ZO současně vyslovuje souhlas s dofinancováním předmětných akcí a pověřuje starostu obce k uzavření
příslušných smluv, na které již předtím bylo vypsáno výběrové řízení.
Schváleno: 7 – 0 – 0
31/ ZO schvaluje cenu vodného pro rok 2011 ve výši 14,- Kč za 1 m3 a cenu stočného pro rok 2011
ve výši 17,- Kč za 1 m3. Ceny jsou stanoveny včetně DPH 10 % dle skutečných nákladů roku 2010. ZO
schvaluje výjimku pro odběratele, bydlící v úseku Halda, od vodojemu po hájovnu, a to tak, že pro tyto
odběratele se stanoví vodné ve výši 10,- Kč za 1 m3, včetně DPH v zákonné výši.
Schváleno: 7 – 0 – 0
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32/ ZO souhlasí s uzavřením kupní smlouvy na osobní automobil Ford tranzit bus, r. v.: 2003,
VIN: WFOPXXGBFP2PO1180 s prodávajícím Ivo Hermanem, bytem: Olšany. Vozidlo bude sloužit pro
potřeby SDH Koburk. Kupní cena činí 139 000,- Kč, vše dle návrhu kupní smlouvy, který je nedílnou
součástí tohoto usnesení.
Schváleno: 7 – 0 – 0
33/ ZO souhlasí se splátkovým kalendářem na uhrazení pohledávky za teplo paní Karolíně Wuchové
a to následovně:
duben, květen 2011, splátka ve výši 2 714,- Kč,
splátka je splatná vždy do 30. dne příslušného měsíce.
Schváleno: 7 – 0 – 0
34/ ZO souhlasí se splátkovým kalendářem na uhrazení pohledávky za teplo nebytových prostor
prodejny textilu IVY v čp. 175 za rok 2010 v celkové výši 10 653,- Kč a to následovně:
duben 2011- listopad 2011 splátka ve výši 1200,- Kč
prosinec 2011 splátka ve výši 1053,-Kč .
Splátka je splatná vždy do 20. dne příslušného měsíce.
Schváleno: 7 – 0 – 0
35/ ZO souhlasí s prominutím pohledávky MUDr. Zuzany Jedličkové za odebrané teplo v ordinaci
zubního lékaře ve Výprachticích za rok 2010 v celkové výši 14 629,- Kč.
Schváleno: 7 – 0 – 0
36/ ZO souhlasí se zalesněním parcely dle KN ppč. 1855/1 v k.ú. a obci Výprachtice, a to na základě
žádosti.
Schváleno: 6 – 0 – 1
37/ ZO schvaluje dnem 1. 5. 2011 novou cenu dřevní kulatiny, realizované samotěžbou, a to ve výši
300,- Kč za 1m3 dřeva.
Schváleno: 7 – 0 – 0
38/ ZO projednalo stížnost manželů Hejlových, Výprachtice, s následujícím doporučením: ZO posoudí
situaci na místě a následně navrhne řešení.
Schváleno: 7 – 0 – 0
39/ ZO schvaluje uzavření smlouvy o financování z fondu mikroprojektů v Euroregionu Glacensis
v rámci Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika – Polská republika 2007 – 2013
č. CZ.3.22/3.3.02/10.02152 uzavřenou mezi Obcí Výprachtice a Euroregionem Pomezí Čech, Moravy
a Kladska – Euroregion Glacensis, se sídlem: Panská 1492, 516 01 Rychnov nad Kněžnou, IČ:
64224619. Název mikroprojektu: Poznejme se sousedé. Předpokládaná výše konečných výdajů činí
6.251,50 EUR. Výše dotace činí 5.313,50 EUR, což představuje 85 % způsobilých výdajů. Smlouva se
schvaluje dle předloženého návrhu smlouvy, který se zakládá k tomuto usnesení.
Schváleno: 7 – 0 – 0
40/ ZO schvaluje prodej pozemku stpč. 542 v k.ú. a obci Výprachtice, a to kupujícím manželům
Stejskalovým. Prodej se schvaluje za cenu stanovenou znalcem. Veškeré náklady hradí kupující.
Schváleno: 6 – 0 – 1
41/ ZO souhlasí se změnou usnesení č. 24, ze dne 18. 2. 2009, které se týkalo změny ÚP obce
Výprachtice č. 4 tak, že namísto člena ZO jednajícího za obec Výprachtice a spolupracujícího
s pořizovatelem ÚP č. 4, kterým byl původně pan Libor Chaloupek, ZO schvaluje, na základě této
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změny usnesení ZO, člena zastupitelstva p. Jiřího Kulhánka .Důvodem je skutečnost, že pan Libor
Chaloupek již není členem ZO Výprachtice.
Schváleno: 6 – 0 – 1
42/ ZO schvaluje organizaci protipovodňové ochrany (protipovodňový plán obce Výprachtice), a to v
textu dle předloženého návrhu.
Schváleno: 7 – 0 – 0
43/ ZO schvaluje celoroční hospodaření obce a závěrečný účet obce za rok 2010 včetně zprávy
o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2010 a dává souhlas s celoročním hospodařením bez
výhrad.
Schváleno: 7 – 0 – 0
44/ Starosta obce seznámil ZO se zápisem jednání s firmou Mediclinic a.s. Brno, Žábovřesky, Minská
84/97, 61600 Brno. ZO obce vzalo tento zápis na vědomí. ZO konstatuje, že prodloužení nájemní
smlouvy je možné řešit až po ukončení výběrového řízení. Prodloužení nájmu je vázáno na poskytování
lékařské péče lékařem s potřebnou odbornou kvalifikací. Tedy až po splnění potřebné atestace.
Schváleno: 7 – 0 – 0

Diskuse:

Zpráva návrhové komise: všechny body jednání byly projednány a jednotlivě schváleny.
Zpráva mandátové komise: zasedání se zúčastnilo 7 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 ….............................
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