Zápis č. 1/2012
24. 1. 2012

Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce ve Výprachticích konaného dne 24. 1. 2012 v 18.00
hodin v zasedací místnosti obecního úřadu.
Přítomni:

JUDr. M. Stejskal, J. Pfeifer, Ing. V. Indrová, Mgr. H. Katzerová,V. Jandejsková,
J. Kulhanek, Ing. J. Falta

Omluveni:

J. Koubek, L. Merta

Hosté:

J. Lerch, M. Bašková

Program:

1) Zahájení
2) Projednání žádosti o dotaci na dostavbu vodovodu Výprachtice
3) Projednání žádosti o dotaci na výstavbu 4 podporovaných bytů v domě
čp. 13
4) Různé
5) Diskuse
6) Návrh usnesení
7) 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:

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

Návrhová komise ve složení:

Ing. V. Indrová, Ing. J. Falta
Schváleno: 7 – 0 – 0

1) ZO schvaluje žádost o dotaci do připravované výzvy OPŽP pro individuální projekty, jedná se o
oblast podpory 1.2. Ukončení příjmu žádostí je konec února 2012. Jedná se o OPŽP a finanční
prostředky z EU. Žádost musí obsahovat FEA (finanční a ekonomickou analýzu). Cena díla pro
zpracovatele žádosti Union Tech Concept s.r.o. , Donská 176/13, 101 00 Praha 10 IČ.: 24663786,
DIČ.:CZ 24663786, činí 130 tis. Kč. ZO schvaluje uzavření smlouvy o dílo s firmou UTC s.r.o.,
Donská 176/13, 101 00 Praha 10 IČ.: 24663786, DIČ.:CZ 24663786.
výše investice cca 17,0 mil. Kč
TDI, administrace: 0,5 - 1,0 mil. Kč
přípravné činnosti, žádost. 0,2 mil. Kč
Předpoklad cca 80% dotace, konkrétní číslo bude známé z FEA - finanční ekonomická analýza projektu,
jež je součástí zpracování žádosti v rámci plánu výzvy. Spoluúčast obce tak činí ¨maximálně cca 4 mil.
Kč Prostředky ve výši 4 mil. Kč se obec zavazuje zaplatit z úvěru, který bude předmětem samostatného
usnesení až po obdržení dotace. O část prostředků - dotaci - bude požádán i Pardubický kraj.
Schváleno: 7 – 0 – 0
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2) ZO schvaluje žádost o dotaci prostřednictvím Ministerstva pro místní rozvoj ČR na výstavbu čtyř
podporovaných bytů. Nové podporované byty vzniknou přestavbou nebytových prostor. Zpracovatelem
žádosti o dotaci je firma Hudeček s.r.o., se sídlem Husova 888, Ústí nad Orlicí. Celková dotace může
činit max. 2,2 mil. Kč. Zastupitelstvo obce Výprachtice dále schvaluje závazek obce Výprachtice
dofinancovat předmětnou akci, a to až do výše rozdílu mezi poskytnutou dotací a vysoutěženou cenou
této veřejné zakázky.
Schváleno: 7 – 0 – 0
3/ ZO schvaluje doplnění svého usnesení číslo ZO 100, ze dne 7. 10. 2011, které se týká žádosti o dotaci
na „ Protipovodňová opatření – vyrování obyvatelstva“, a to následovně: obec Výprachtice se zavazuje
dofinancovat dotaci na protipovodňová opatření – varování obyvatelstva - v rámci kterých bude
financován i obecní rozhlas, a to až do výše rozdílu mezi poskytnutou dotací a vysoutěženou cenou díla.
Jedná se o částku cca 300 tis. Kč.
Schváleno: 7 – 0 – 0
4/ ZO schvaluje poskytnutí finančního transferu (dotace) ve výši 3 000,- Kč na úhradu nákladů v
souvislosti se zajištěním dětského karnevalu SDH Koburk. Finanční transfer se schvaluje pro SDH
Koburk. Karneval se bude konat dne 18. 2. 2012.
Schváleno: 7 – 0 – 0
5/ ZO schvaluje převod zlepšeného hospodářského výsledku ve výši 27.033,43 Kč v případě MŠ
Výprachtice, a to do rezervního fondu této příspěvkové organizace. Rezervní fond bude použit pro
provozní účely MŠ Výprachtice v roce 2012. Do fondu odměn se přiděluje 0.
Schváleno: 7 – 0 – 0
6/ ZO schvaluje výkup pozemku ppč. 155/5 v k.ú. a obci Výprachtice - uzavření kupní smlouvy s prodávající paní Zdeňkou Klímovou. Pozemek tvoří autobusovou zastávku „Halda – hájovna“.
Pozemek se vykupuje za úřední cenu 11.000,- Kč, náklady spojené s převodem hradí obec Výprachtice.
Smlouva se uzavírá za podmínek uvedených v návrhu, který je přílohou tohoto usnesení.
Schváleno: 7 – 0 – 0
7/ ZO schvaluje smlouvu s smlouvě budoucí s panem Ing. Josefem Fajtem, na výkup pozemků v k.ú.
Výprachtice. Jedná se o tyto pozemky, evidované dle stavu PK jako ppč. 2008/2 a ppč. 2008/6 v k.ú. a
obci Výprachtice. Přesná výměra pozemků, jakož i ostatní specifikace budou určeny geometrickým
plánem. Přibližná výměra pozemků činí 8.000 m2. Ohledně výkupu pozemků bude zpracován
geometrický plán na náklady obce Výprachtice. V dané souvislosti se schvaluje kupní cena, která bude
činit 60,- Kč za 1 m2 vykoupeného pozemku. Výkup se schvaluje za podmínek, dle slouvy o smlouvě
budoucí kupní, v textu dle návrhu, který tvoří přílohu tohoto usnesení. Vše za podmínek, že se podaří
získat dotaci z OPŽP na dostavbu vodovodu Výprachtice.
Schváleno: 7 – 0 – 0
8/ ZO bere na vědomí zprávu hlavní inventarizační komise o výsledku inventarizace v roce 2010
a zároveň souhlasí s vyřazením majetku dle návrhu hlavní inventarizační komise.
Schváleno: 7 – 0 – 0
9/ ZO souhlasí s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene na umístění
stavby „Odkanalizování části obce Výprachtice“ na část pozemku 3303/1 v k.ú. Výprachtice. Smlouva
se uzavírá s budoucím povinným – společností Povodí Moravy, s.p., se sídlem v Brně, Dřevařská 11,
PSČ 601 75, IČ: 70890013, zapsaný v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl A, vložka
13565, statutární zástupce Ing. Radim Světlík, generální mředitel, zastoupený Ing. Davidem Fínou,
ředitelem závodu Horní Morava, se sídlem závodu v Olomouci, U dětského domova 263, 772 11
Olomouc.
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Schváleno: 7 – 0 – 0
10/ ZO ruší obecně závaznou vyhlášku č. 3/2010 o místním poplatku za provozovaný VHP nebo jiné
THZ povolené MF ČR. (K zrušení dochází na základě novely č. 300/2011 Sb., zákona č. 202/1990 SB.,
o loteriích a jiných podobných hrách).
Schváleno: 7 – 0 – 0
11/ Na základě žádosti pana Drahoše Nýdeckého, ZO mění své usnesení č. 122 ze dne 2. 11. 2011 tak,
že termín na zaplacení dlužné částky za odebrané teplo a teplou vodu v bytě č. 6, původně stanovený do
15. 12. 2011 se tímto usnesením prodlužuje do 31. 5. 2012. V ostatním se usnesení č. 122 ze dne 2. 11.
2011 nemění.
Schváleno: 5 – 0 – 2
12/ ZO schvaluje poskytnutí finančního transferu (dotace) ve výši 1 500,- Kč na úhradu nákladů v
souvislosti s částečnou úhradou nákladů našich žáků, kteří navštěvují Základní uměleckou školu
Jablonné nad Orlicí, Aloise Hanuše 384, Jablonné nad Orlicí. Tranfer je určen pro Základní uměleckou
školu Jablonné nad Orlicí, a to k zajištění části nákladů vynakládaných na zajištění výuky pro děti z
Výprachtic.
Schváleno: 7 – 0 – 0
13/ ZO souhlasí, na základě žádosti firmy Onduroof s.r.o., Argentinská 38, Praha 7, 170 00 s výstavbou
min.6 venkovních celoročních cvičících strojů pro 8-12 cvičících pro větší nabídku trávení volného času
v obci Výprahtice (penzion Patriot na Haldě), dále se skluzavkou pro děti. (převážně kvůli ubytovaným
rodinám) Každý z těchto strojů bude stát kolem 100tis Kč a pomůže zatraktivnit naše společné okolí.
Areál bude volně přístupný. Celková investice = stroje + speciální dopadové plochy + stojany na kola +
informační tabule + malinkaté štěrkovité parkoviště pro pár aut k areálu je rozpočtováno celkem na
1,19mil Kč.
Schváleno: 7 – 0 – 0
14/
ZO souhlasí se snížením nájmu Kulturního domu ve Výprachticích č.p. 216 o 1.000,- Kč a to od
1.2.2012. do 30.4.2012. Snížení nájmu je podmíněno zvýšením pořádku a kvality poskytovaných služeb.
Schváleno: 7 – 0 – 0

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 veřejném zasedání
ukončil.
Zapsala: Věra jandejsková

Ověřovatelé:

Starosta:

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

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

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