Zápis č. 3/2012
16. 3. 2012

Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce ve Výprachticích konaného dne 16. 3. 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, J. Koubek

Omluveni:

L. Merta

Hosté:

J. Lerch, M. Bašková

Program:

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

Zahájení
Schválení financování akce „Rozšíření vodovodu Výprachtice“
Vyhlášení obecního referenda
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: 7 – 0 – 0
Volba komisí:
Mandátová komise ve složení:
J. Pfeifer, J. Kulhánek
Schváleno: 7 – 0 – 0
Návrhová komise ve složení:
Mgr. H. Katzerová, Ing. J. Falta
Schváleno: 7 – 0 – 0

32/ ZO obce Výprachtice na základě konkrétní ekonomické analýzy investiční akce „Rozšíření
obecního vodovodu Výprachtice“ mění své usnesení číslo 1 ze dne 24. 1. 2012 následovně:
Celá část předmětného usnesení týkající se financování celé akce s výjimkou výběru zpracovatele
žádosti tj. firmy Union Tech Concept. s.r.o. a součaně mimo schválené ceny díla za zpracování žádosti o
dotaci, se ruší a nahrazuje těmito údaji o financování celé akce.
1

Celkové výdaje na projekt

2

Celkové nezpůsobilé výdaje

3 443 449

3

Celkové způsobilé výdaje

16 185 019

3a

Způsobilé výdaje – připadající na příjmy

5

Celkové způsobilé veřejné výdaje – připadající na finanční mezeru

19 628 467

3 738 739
12 446 279

6

Podpora OPŽP celkem

11 201 651

7a

Podpora (příspěvek) z ERDF/FS

10 579 337

8

Spolufinancování - národní veřejné výdaje

1 866 942

9

Spolufinancování ze zdrojů SR - kap. 315 / SFŽP

622 314

10

Spolufinancování ze SFŽP - půjčka na doplnění VZ

-

11

Spolufinancování ze zdrojů krajských rozpočtů

12

Spolufinancování ze zdrojů obecních rozpočtů

13

Ostatní národní veřejné financování (ONVZ)

1 244 628
-
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Zdroje žadatele vzhledem k celkovým výdajům na projekt

Kč

a

Žadatel - vlastní zdroje (rozpočet, bank. účet apod.)

2 949 574

b

Žadatel - ostatní zdroje vratné (b = c+d)

3 477 242

c

Bankovní úvěr / půjčka

d

Půjčka od veřejného subjektu (např. návratná fin. výpomoc od SFŽP)

3 477 242
-

e

Žadatel - ostatní zdroje nevratné (e= f+g)

f

Dotace od soukromého subjektu

2 000 000

g

Dotace od veřejného subjektu

2 000 000

h

Zdroje žadatele na realizaci projektu celkem

8 426 816

-

Obec se zavazuje dofinancovat rozdíl mezi poskytnutou dotací a celkovými náklady akce.
V ostatním se usnesení číslo 1, ze dne 24.1. 2012 nemění.

Schváleno: 7 – 0 – 0
Na zasedání se dostavil p. J. Koubek
33/ Zastupitelstvo obce Výprachtice vyhlašuje místní referendum, jež se bude konat na území obce
Výprachtice, a to na návrh přípravného výboru :
1. Čas a místo konání
Místní referendum se bude konat dne 19. května 2012 v době od 8.00 hod. do 20.00 hod. v budově Obecního
úřadu Výprachtice, zasedací místnost v 1. NP
2. Znění otázky
o níž bude v místním referendu rozhodováno je následující:
„ Souhlasíte s výstavbou větrných elektráren na k.ú. Výprachtic, Koburku a Valteřic ?“.
3. Odůvodnění vyhlášení referenda
Místní referendum je vyhlašováno za tím účelem, aby se obyvatelstvo obce Výprachtice mohlo vyjádřit k otázce
výstavby větrné elektrárny na území obce Výprachtice, které je tvořeno katastrálním územím Výprachtice,
Koburk a Valteřice.
4. Odhad nákladů
Odhad nákladů je následující:
Odměny členů místní komise – předseda, členové komise a zapisovatel obdrží částku 1.100,- Kč tj. celkem
5.500,- Kč. Zdravotní pojištění předsedy a členů komise činí 500,- Kč, tisk volebních lístků 1.100,- Kč, úřední
obálky 800,- Kč, 5 x 96,- Kč obědy pro komisi a zapisovatele, celkem 480,- Kč, náklady na jízdy vozidlem k
nemocným 400,- Kč, pohoštění 400,- Kč . Celkové náklady činí 9.180,- Kč.

Schváleno: 8 – 0 – 0
34/ ZO schvaluje neinvestiční transfer 20 000,- Kč pro Myslivecké sdružení Výprachtice, který bude
využit výhradně na rekonstrukci vodovodu a novou podlahu v prostorách kuchyně myslivecké chalupy,
jakož i na krmivo pro lovecky upotřebitelné psy.
Schváleno: 8 – 0 – 0
35/ ZO projednalo dotační podmínky nájemního bydlení v obecních bytech pro příjmově vymezené
osoby. Dle nových podmínek, které se týkají výhradně případné dotace na rekonstrukci domu čp. 13
(bývalý obchod, zmrzlina) je nutné přednostně umístit osoby romské národnosti, osoby vracející se z
výkonu trestu, týrané osoby apod. S ohledem na uvedené ZO nedoporučuje trvat dále na žádosti o
přidělení dotace.
Schváleno: 8 – 0 – 0
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36/ ZO souhlasí s navýšením tabulkových míst zaměstnanců obce Výprachtice o jedno místo obsluhy
ČOV, zařazení dle kat. prací (Nař. vlády číslo 222/2010 Sb.), ve třídě 4. Důvodem jsou nové podmínky
stanovené ministerstvem práce a soc. věcí pro zaměstnávání osob evidovaných na úřadech práce. Dle
těchto podmínek obec může zaměstnávat výhradně osoby, které jsou dlouhodobě nezaměstnané, bez
potřebné profese, se zdravotním omezením apod. Tyto osoby však není možné následně plně využít na
celou řadu odborných činností, které obec zajišťuje (čistírna odpadních vod, údržba budov, údržba
obecního zařízení a majetku apod.). Pracovní místo se zřizuje od 1. 10. 2012.
Schváleno: 8 – 0 – 0
37/ Zo schvaluje změnu rozpočtového výhledu na roky 2011 – 2015 a to dle předloženého návrhu, který
se zakládá k tomuto usnesení jako příloha.
Schváleno: 8 – 0 – 0
38/ ZO schvaluje jako kronikářku obce Mgr. Hanu Katzerovou, která tuto činnost bude vykonávat na
základě uzavřené smlouvy.
Schváleno: 8 – 0 – 0
39/ ZO souhlasí s pověřením p. Mgr. J. Formánka správcem fitcentra v prostoru školního klubu v
budově ZŠ Jindřicha Pravečka, Výprachtice č.p. 319.
Schváleno: 8 – 0 – 0

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 veřejném zasedání
ukončil.
Zapsala: Věra Jandejsková

Ověřovatelé:

Starosta:

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

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

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