Zápis č. 7/2011
7. 10. 2011

Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce ve Výprachticích konaného dne 7. 10. 2011 v 18.00
hodin v zasedací místnosti obecního úřadu.

Přítomni:

JUDr. M. Stejskal, L. Merta, J. Koubek, J. Kulhanek, J. Pfeifer, Mgr. H. Katzerová,
Ing. V. Indrová, Ing. J. Falta

Omluveni:

V. Jandejsková

Hosté:

M. Bašková

Program:

1) Projednání žádostí o dotace (nový obecní rozhlas, lesní a komunální technika)
2) Ostatní
3) Diskuse
4) 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:

V. Indrová, J. Pfeifer
Schváleno: 7 – 0 – 0

Návrhová komise ve složení:

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

Dostavil se pan L. Merta.
100/ ZO schvaluje podání žádostí o dotaci na Protipovodňová opatření – varování obyvatelstva“
V dané souvislosti se schvaluje smlouva o dílo s firmou ENVIPARTNER, s.r.o., se sídlem: Brno,
Štýřice, Pšeník 376/11, PSČ 639 00, zapsaná v Obchodním rejstříku vedeného Krajským soudem v
Brně, oddíl C, vložka 63565, IČ: 283 58 589, DIČ: CZ28358589, jejíž předmětem je závazek zhotovitele
zpracovat podklady spojené s podáním žádosti o dotaci a následně s realizací projektu s názvem
Protipovodňová opatření obce Výprachtice, vče v rámi operačního programu Životní prostředí.
V případě, že tyto opatření budou realizována v rámci svazku obcí Pod Bukovou Horou, souhlasí ZO
obce Výprachtice, aby smlouva byla uzavřena s DSO Pod Bukovou Horou.
Smlouva o dílo na zpracování podkladů, včetně žádost o dotaci se uzavírá za cenu 190.000,- Kč, bez
DPH. Cenu uhradí členové svazku obcí Pod Bukovou horou společně, dle podílu celkových nákladů
akce – naše obec cca 30 – 40 tis. Kč.
Další bližší dohodnuté smluvní podmínky se schvalují tak, jak jsou uvedeny v přiložené smlouvě o dílo,
která se zakládá k tomuto usnesení.
Celkové náklady na varovný systém – rozhlas - jsou předpokládány ve výši 1,8 mil. Kč s tím, že 10 %
těchto předpokládaných nákladů zaplatí obec Výprachtice.
Uvedené bude předmětem samostatného usnesení ZO.
Schváleno: 8 – 0 – 0
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101/ ZO souhlasí s podáním žádosti o dotace na lesnickou a komunální techniku a to do výše 650 tis. Kč
s tím, že 50 % zaplatí obec Výprachtice.
Žádost bude podána prostřednictvím SZIF (min. Zemědělství). ZO souhlasí s pořízením následující
techniky: Malotraktoru, štěpkovače, vlečky s hadraulickou rukou, mulčovače, pily motorové profi a
profi křovinořezu. ZO pověřuje starostu k obce k administraci podkladů k žádosti, včetně uzavření
smlouvy se zpracovatelem žádosti.
Schváleno: 8 – 0 – 0
102/ ZO pověřuje starostu obce Výprachtice, aby jednal ve věci přípravy podkladů pro získání dotace na
pokračování v opravách vodovodu (výměna úseku z azbestového potrubí a oprava dalších havarijních
úseků obecního vodovodu) a dále na pokračování ve výstavbě obecní kanalizace. V dané souvisosti se
pak starosta obce pověřuje k tomu, aby uzavřel smlouvu o dílo se zpracovatelem žádosti o dotaci.
Schváleno: 8 – 0 – 0
103/ ZO souhlasí s podáním žádosti o připojení fotovoltalické elektrárny prostřednictvím ČEZ
Distribuce s tím, že by elektrárna byla umístěna na budově ZŠ Jindřicha Pravečka Výprachtice.
Schváleno: 8 – 0 – 0

104/ ZO schvaluje bez výhrad závěrečný účet svazku obcí Lanškrounsko.
Schváleno: 8 – 0 – 0
105/ ZO souhlasí s prodloužením termínu, stanoveného usnesením číslo 96, ze dne 9.9.2011, vztahující
se k předložení zprávy příslušné komise o výběru zpracovatele územního plánu pro Výprachtice,
Koburk a Valteřice s tím, že tento termín se prodlužuje do 30.11. 2011.
Schváleno: 8 – 0 – 0
106/ ZO souhlasí s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene o umístění
elektro přípojky na pozemku ppč. 322/3 v k.ú. a obci Výprachtice mezi obcí Výprachtice jako povinným
a oprávněným firmou ČEZ Distribuce, a.s. se sídlem Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 847/8, PSČ
405 02, IČ: 24729035 ( výstavba RD Báča).
Věcné břemeno se uzavírá za náhradu ve výši 1.000,- Kč. Náklady spojené se zřízením VB hradí
povinný z věcného břemene. Smlouva se uzavírá za podmínek uvedených v návrhu smlouvy, které se
přikládá k tomuto usnesení.
Schváleno: 8 – 0 – 0
107/ ZO schvaluje přistoupení obce Výprachtice do DSO Pod Bukovou Horou, sídlo: OÚ Dolní Čermná
č.p. 76, 561 53, IČO: 70959633.
Schváleno: 8 – 0 – 0
108/ ZO souhlasí se zprávou starosty obce o postupu Advokátní kanceláře Pelikán, Krofta, Kohoutek
ohledně požadavku na náhradu škody ze strany firmy Mediclinic a.s. Brno. ZO tento požadavek firmy
Mediclinic a.s. Brno, Žabovřesky, Minská 84/97, PSČ 61600, na náhradu škody považuje za
neoprávněný a schvaluje postup starosty obce v dané věci.
Schváleno: 8 – 0 – 0
109/ ZO schvaluje dodatek č. 1 ke zřizovací listině Základní školy jindřicha Pravečka, Výprachtice,
okres Ústí nad Orlicí, a to v textu dle přílohy tohoto usnesení. Předmětným dodatkem se svěřuje do
správy příspěvkové organizace další dlouhodobý majetek (posilovací stroje ve školním klubu).
Schváleno: 8 – 0 – 0
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110/ ZO schvaluje prodej pozemku ppč. 294 v k.ú. a obci Výprachtice. Prodej se schvaluje za cenu
stanovenou znalcem. V dané souvislosti zřizuje kupující ve prospěch obce Výprachtice věcné břemeno
spojené s právem chůze po cestě, která vede přes zmíněný pozemek, a to bezplatně. Pro vyznačení
věcného břemene bude zpracován geometrický plán.
Náklady spojené s převodem a se zřízením věcného břemene zaplatí kupující.
Schváleno: 8 – 0 – 0
odešel pan J. Pfeifer
111/ ZO Výprachtice projednalo dopis Občanského sdružení Naše Výprachtice ze dne 30. 9. 2011,
doručený dne 3. 10. 2011 s tím, že ohledně odpovědi na otázky sdružení (důvody proč ZO odmítá
odstoupit od uzavření smlouvy) odkazuje na již přijatá usnesení v této věci.
Schváleno: 7 – 0 – 0

Diskuse:
pan starosta

–

závěry z minulé diskuze byly splněny

V. Indrová

–

projednání otevření lékárny

zastupitelstvo projednalo písemný návrh p. Řetitelky ZŠ J. Pravečka Výprachtice na venkovní nástěnky
pan starosta informoval o probíhajících jednáních ohledně výroby v OEZ Výprachtice

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:

Hana Katzerová

Ověřovatelé:

Starosta:

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

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

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