Zápis č. 9/2011
28. 11. 2011

Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce ve Výprachticích konaného dne 28. 11. 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:

M. Bašková, J. Lerch

Program:

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

Zahájení
Uzavření kupní smlouvy na odkoupení domu čp. 13 ve Výprachticích
Schválení zadání územního plánu obce Výprachtice
Schválení podání žádosti na dostavbu obecního vodovodu
Schválení přístavby přízemí čp. 175 na výdejnu léků
Ostatní
Diskuse
Návrh 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: 9 – 0 – 0
Volba komisí:
Mandátová komise ve složení:
J. Kulhánek, Ing. J. Falta
Schváleno: 9 – 0 – 0
Návrhová komise ve složení:

J. Koubek, Mgr. H. Katzerová
Schváleno: 9 – 0 – 0

126/ ZO schvaluje uzavření kupní smlouvy na dům čp. 13 na stpč. 151, spolu se stpč. 151 v k.ú. a obci
Výprachtice s paní Martou Macháčkovou, a to za sjednanou kupní cenu 600 tis. Kč. Obec Výprachtice
dále zaplatí daň z převodu nemovitostí. Prodávající dodá veškeré podklady, včetně zanaleckého
posudku, nutné pro uzavření kupní smlouvy. Prodávající se zavazuje převáděný dům pojistit. Kupní
smlouva se schvaluje v rozsahu dle přiloženého návrhu smlouvy.
Schváleno: 9 – 0 – 0
127/ ZO projednalo návrh územního plánu obce Výprachtice, který se zakládá k tomuto usnesení.
Schváleno: 9 – 0 – 0
128/ ZO schvaluje podání žádosti o dotaci na dostavbu obecního vodovodu Výprachtice, a to v rozsahu
projektové dokumentace, která se zakládá k tomuto usnesení. Předpokládané náklady stavby činí 15 mil.
Kč, výše nárokované dotace činí 90 % předpokládaných nákladů stavby.
Schváleno: 9 – 0 – 0
129/ ZO schvaluje dodatek ke smlouvě s firmou Radka Hajzlera, stavební práce, místo podnikání:
Výprachtice č.p. 296, IČ: 60146133, na dokončení některých stavebních prací v domě čp. 216 (zázemí
nad hospodou – Kulturní dům U Jana), za cenu 111.993,- Kč.
Schváleno: 9 – 0 – 0
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130/ ZO schvaluje smlouvu o dílo s firmou Radka Hajzlera, stavební práce, místo podnikání:
Výprachtice č.p. 296, IČ: 60146133 na provedení stavebních úprav přízemí domu čp. 175 (od vstupu do
budovy - první místnost vpravo). Přestavba je nutná pro schválení těchto prostor příslušnými orgány na
výdejnu léků. V dané souvislosti bude nutné uzavřít s lékárnou smlouvu o případné úhradě
vynaložených nákladů při nedodržení doby provozování výdejny léků. Cena díla činí 109.843,- Kč.
Smlouva se uzavírá v rozsahu návrhu, který se zakládá k tomuto usnesení.
Schváleno: 9 – 0 – 0
131/ ZO schvaluje smlouvu o dílo s firmou Martina Holubce, voda, topení, plyn, Heroltice 160, 789 91
Štíty, na dodávku rozvodů topení nad výčepem hospody U Jana (ubytovací prostory), a to za částku
248.296,50 Kč. Návrh se uzavírá za podmínek dle smlouvy o dílo, která se zakládá k tomuto usnesení.
Schváleno: 9 – 0 – 0
132/ ZO obce schvaluje v souladu s ust. zák. číslo 117/2001 Sb., v platném znění a dle ust. § 1, 3 a 4
cit. zákona vyhlášení o konání sbírky obcí Výprachtice na opravy oltáře, varhan a dalšího vybavení
kostela Proměnění Páně ve Výprachticích. Současně pověřuje starostu obce, aby oznámil konání sbírky
Krajskému úřadu Pardubice. ZO pověřuje paní Věru Jandejskovou, pana Stanislava Skalického a pana
faráře ThMgr. Ireneusze Szocinskeho, aby jednali jménem obce Výprachtice ve věci této sbírky a aby
provedli veškeré úkony stanovené zákonem číslo 117/2001 Sb., v platném znění (předložit krajskému
úřadu průběžné vyúčtování sbírky a schválení celkového vyúčtování sbírky dle ust. § 24/3 zákona o
věřejných sbírkách).
Schváleno: 9 – 0 – 0
133/ Dodatek ke smlouvě se Zemědělskou a.s. Bystřec, IČ 64259994, na změnu nájmu, který se mění z
původní dohodnuté částky 350,- Kč za 1 ha pronajatých pozemků na nový nájem ve výši 800,- Kč za 1
ha pronajatých pozemků.
Schváleno: 9 – 0 – 0
134/ ZO schvaluje rozpočtové provizorium na leden a únor 2012, a to ve výši čerpání rozpočtu 2011.
Současně se schvalují kapitálové výdaje na zpracování návrhu územního plánu, a to ve výši 80.000,- Kč
a na rekonstrukci nebytových prostor v čp. 175 na výdejnu léků, a to do výše 110 000,- Kč
Schváleno: 9 – 0 – 0
135/ ZO schvaluje nový dodatek ke smlouvě o přepravě domovních odpadů s firmou Ivo Chládek, IČ:
40156478 a Vladislav Vaníček, IČ: 40115460 a to v rozsahu dle předloženého návrhu. Původní sjednaná
cena za jeden ujetý kilometr se tímto dodatkem zvyšuje z částky 37,- Kč na 40,- Kč. V ostatním se
smlouva o přepravě domovních odpadů nemění.
Schváleno: 6 – 2 – 1
136/ ZO schvaluje opravu hrobu padlých v II. Světové válce na místním hřbitově, včetně výroby
hrobové desky za částku 12.905,- Kč, a to se zhotovitelem díla, panem Janem Sršněm, IČ 15597725.
Schváleno: 9 – 0 – 0
137/ ZO bylo seznámeno s novým jízdním řádem autobusů s platností od 11. 12. 2011.
138/ ZO bere na vědomí informaci o postupu prací na zázemí pro volný čas dětí v suterénu ZŠ
Výprachtice s tím, že bude z důvodu některých dalších prací navýšit rozpočet na uvedenou akci o cca
30 000,- Kč.
Schváleno: 9 – 0 – 0
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139/ ZO souhlasí s ukončením nájmu nebytových prostor v přízemí domu čp. 175, které jsou užívány
pro účely provozování kosmetického salonu, nájemkyní Jitkou Dostálkovou, a to dohodou ke dni
31.12.2011. Důvodem je čerpání MD.
Schváleno: 9 – 0 – 0
140/ ZO souhlasí se zveřejněním záměru pronájmu nebytových prostor v domě čp. 175, užívaných pro
účely provozování kosmetického salonu.
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 veřejném zasedání
ukončil.
Zapsala: Věra Jandejsková

Ověřovatelé:

Starosta:

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

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

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