Zápis č. 6/2011
9. 9. 2011

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

Omluveni:

J. Koubek

Hosté:

M. Bašková, J. Lerch, L. Skalický

Program:

1) Smlouvy o zřízení věcného břemene
2) Veřejnoprávní smlouvy – registry RÚIAN
3) Projednání žádostí o odkup obecního pozemku – zvěřejnění záměru
4) Ostatní
5) Diskuse
6) 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, J. Pfeifer
Schváleno: 7 – 0 – 0

Návrhová komise ve složení:

Ing. J. Falta, Mgr. H. Katzerová
Schváleno: 7 – 0 – 0

Dostavil se pan Luboš Merta.
83/
ZO schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene s firmou ČEZ
Distribuce, a.s. se sídlem Děčín, Děčín IV – Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, IČ: 24729035,
konkrétně k pozemku 3228/1 v k.ú. a obci Výprachtice. Pozemek bude použit k umístění stavby elektro
přípojky NN k domu Hejlová ( u kostela) Výprachtice. Smlouva se schvaluje ve znění, tak jak je
uvedeno v příloze tohoto usnesení s tím, že kopie smlouvy se zakládá k tomuto usnesení.
Schváleno: 8 – 0 – 0
84/ ZO schvaluje rozšíření činnosti stavebního úřadu Výprachtice o činnosti dle veřejnoprávních smluv
pro obce Horní Heřmanice a Čenkovice, a to o zabezpečení provádění zápisů údajů do informačního
systému územní identifikace, adres a nemovitostí, a to ve smyslu zákona číslo 111/2009 Sb., v platném
znění. To vše v rozsahu návrhů smluv, které se přikládají k tomto usnesení s tím, že ZO schvaluje obě
veřejnoprávní smlouvy, a to s obcí Horní Heřmanice a Čenkovice. Předmětné veřejnoprávní smlouvy se
schvalují dle návrhů, které se zakládají k tomuto usnesení.
Schváleno: 8 – 0 – 0
85/ ZO schvaluje záměr prodeje pozemku ppč. 294 v k.ú. Výprachtice a dále záměr prodeje pozemku
ppč. 668/1 v k.ú. Výprachtice.
Schváleno: 7 – 0 – 1
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86/ ZO schvaluje prominutí nájemného za pronajatou místnost v přízemí vpravo, nacházející se v domě
čp. 175 ve Výprachticích (masáže apod.), a to na žádost nájemkyně Dostálové Jitky, důvodem je
neschopnost provozování těchto prostor po dobu čerpání mateřské dovolené. Nájemné činí 499,- Kč
měsíčně, promíjí se období srpen až prosinec 2011, tj. 5 měsíců, celkem se promíjí částka 2.495,- Kč.
Schváleno: 8 – 0 – 0
87/ ZO schvaluje podání žádosti do POV – dotace Pardubického kraje – na pokračování v rekonstrukci
podkroví nad restaurací - dům čp. 216 ve Výprachticích. Jedná se o rozpočtované náklady do 300 tis.
Kč s tím, že obec Výprachtice bude požadovat dotaci ve výši 50 % těchto nákladů. ZO se zavazuje
uhradit částku 150 tis. Kč, tj. polovinu celkových nákladů akce.
Schváleno: 8 – 0 – 0
88/ ZO schvaluje poskytnutí neinvestičního transferu ve výši 5.000,- Kč, a to na zajištění setkání
důchodců v roce 2011, a to pro vedoucí Josefa Besperáta a Annu Bezperátovou.
Schváleno: 8 – 0 – 0
89/ ZO schvaluje poskytnutí neinvestičního transferu pro Chrámový sbor Výprachtice, a to na zajištění
vystoupení sboru na soutěži chrámových sborů v Polsku. Finanční transfer bude poskytnut vedoucí
souboru Mileně Csillagové, a to do výše nákladů potřebných na dopravu, max. do 10.000,- Kč.
Schváleno: 8 – 0 – 0
90/ ZO schvaluje rozpočtové změny, a to dle předloženého návrhu, který se zakládá k tomuto usnesení.
Schváleno: 8 – 0 – 0
91/ ZO schvaluje prominutí nedobytných pohledávek v případě občanů, kteří nežijí v obci Výprachtice,
neuhradili poplatky dle zákona a vymáhání těchto poplatků z důvodu neznámého pobytu těchto občanů
apod., není reálné a ekonomické. Jedná se o pohledávky dle přílohy k tomuto usnesení.
Schváleno: 8 – 0 – 0
92/ ZO schvaluje provedení inventarizace majetku obce ke dni 30. 11. 2011, přičemž stanoví následující
inventarizační komise:
hlavní inventarizační komisi ve složení:
předseda: Věra Jandejsková
členové: Hana Katzerová, Hana Havelková
dílčí inventarizační komise:
SDH Výprachtice:

předseda: Ing. Jiří Falta
členové: Jiří Pfeifer, Luděk Skalický

SDH Koburk:

předseda: Hana Katzerová
členové: Věra Jandejsková, Jiří Katzer

Knihovna Výprachtice:

předseda: Hana Havelková
členové: Jan Koubek, Kateřina Medková

Knihovna Koburk:

předseda: Věra Jandejsková
členové: Václav Lerch, Ing. Vendula Indrová

Pohledávky:

předseda: Jiří Pfeifer
členové: Jiří Kulhánek, Marie Bašková
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Místní komunikace:

předseda: Miroslav Stejskal
členové: Luboš Merta, Luděk Skalický

Obecní údržba:

předseda: Ing. Jiří Falta
členové: Miroslav Stejskal., Josef Bašek

Vodovod a ČOV:

předseda: Luboš Merta
členové: Hana Havelková, Jiří Kulhánek

Obecní úřad:

předseda: Miroslav Stejskal
členové: Marie Bašková, Hana Havelková

Hostinec U Jana:

předseda: Jan Koubek
členové: Jiří Pfeifer, Ing. Vendula Indrová

V souvislosti s provedením inventarizace zastupitelstvo obce nařizuje:
Předsedové dílčích inventarizačních komisí předloží zprávu o výsledku inventarizace, včetně výkazu
schodků a přebytků předsedovi hlavní inventarizační komise do 30. 11. 2011.
Předseda hlavní inventarizační komise předloží zprávu o výsledku inventarizace, včetně výkazu
schodků a přebytků s návrhem na opatření, jakož i návrh na řešení vzniklých škod, případně návrh na
jiná opatření v dané souvislosti starostovi obce do 10.12. 2011.
Starosta obce předloží ZO zprávu o způsobu řešení nedostatků zjištěných při inventarizaci, jakož i
návrh na řešení škod a návrh na provedení inventarizačních a jiných opatření ke zlepšení stavu na úseku
správy majetku obce nejpozději do 31. 12. 2011.
Schváleno: 8 – 0 – 0
93/ ZO schvaluje opravu pomníku padlých (na křižovatce u školy) a sousedního kříže za cenu 130 tis.
Kč. S tím, že na uvedené bude poskytnuta dotace 100 tis. Kč. Obec zaplatí spoluúčast ve výši 30 tis. Kč.
Schváleno: 8 – 0 – 0
94/ ZO schvaluje odměny neuvolněným zastupitelům takto:
předsedům výborů a komisí 1282,- Kč
člen výboru a komise 988,- Kč
zastupitel bez funkce 446,- Kč
Změna platí od 1. ledna 2011 s tím, že se tímto doplňuje usnesení číslo 13, ze dne 10.11.2010.
Schváleno: 8 – 0 – 0
95/ ZO souhlasí na žádost paní Adriany Vrbové s napojením domu čp. 15 ve Výprachticích na
splaškovou kanalizaci ve vlastnictví obce Výprachtice.
Schváleno: 8 – 0 – 0
96/ ZO vyhlašuje v souladu s ust. § 6 a násl. ust. zákona číslo 137/2006 Sb., v platném znění, výběrové
řízení na pořízení územního plánu obce Výprachtice. Schvaluje podmínky výběrového řízení, které tvoří
přílohu tohoto usnesení. ZO současně schvaluje členy komise pro otevírání obálek a hodnocení nabídek
k provedení výběrového řízení na zhotovitele nového územního plánu obce Výprachtice ve složení:
předseda. Ing. Vendula Indrová, Jiří Kulhánek a Ing. Jiří Falta
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Komise zpracuje zprávu a předloží jí ZO do 30. 10. 2011. Vypracování nového ÚP bylo schváleno na
základě usnesení ZO číslo 19, ze dne 23.2.2011.
Schváleno: 8 – 0 – 0
97/ ZO souhlasí s uzavřením smlouvy s firmou Správa a údržba silnic Pardubického kraje, Doubravice
98, 533 53 Pardubice , IČO: 00085031 na opravu místních komunikací v rozsahu do 110 000,- Kč.
Schváleno: 8 – 0 – 0
98/ ZO souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo s firmou Radka Hajzlera, stavební práce, Výprachtice 296,
IČO: 60146133 na akci „Půdní vestavba kulturního domu“ v rozsahu 200.000,- Kč. Dílo bude
dokončeno nejpozději do 30. 11. 2011. To vše dle smlouvy o dílo, která se zakládá k tomuto usnesení.
Schváleno: 8 – 0 – 0
99/
ZO souhlasí na žádost pana Pavla Báči s napojením budoucího rodinného domu na ppč. 322/4
v k. u. a obci Výprachticce na vodovod a splaškovou kanalizaci ve vlastnictví obce Výprachtice.
Schváleno: 8 – 0 – 0
Diskuse:
pan L. Merta – zda by se nemohlo instalovat zrcadlo na výjezdu ze sídliště Mertov na hlavní silnici
– zda by se nemohl zřídit přístřešek na odkládání plastů u Konzumu, posunout
kontejnery dále od silnice.
Zjistit možnost instalovat zrcadlo u Kovárny při výjezdu od Heřmanic.
Zjistit možnost svedení odtékající vody u bývalé mlékárny, aby voda netekla až na silnici.
Zpráva návrhové komise: všechny body jednání byly projednány a jednotlivě schváleny.
Zpráva mandátové komise: zasedání se zúčastnilo 8 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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