Zápis č. 5/2012
25. 6. 2012

Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce ve Výprachticích konaného dne 25. 6. 2012 v 18.00
hodin v zasedací místnosti obecního úřadu.
Přítomni:

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

Omluveni:
Hosté:

M. Chládek. L. Chládek, J. Kollert, J. Lerch

Program:

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)

Zahájení
Slib nového zastupitele
Schválení změn ve výborech a komisích zastupitelstva
Odstoupení od smlovy s firmou ELDACO a.s.
Schválení opravy střechy budovy čp. 287
Schválení opravy schodiště před obecním úřadem
Povolení výjimky z počtu žáků ZŠ Výprachtice
Přijetí dotace na územní plán
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. Koubek, J. Pfeifer
Schváleno: 7 – 0 – 0
Návrhová komise ve složení:
Mgr. H. Katzerová, J. Kulhánek
Schváleno: 7 – 0 – 0
53/ ZO bylo seznámeno s tím, že paní Ing. Vendula Indrová rezignovala v souladu s ust. § 55 odst. 2
písm. b) zák. č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí, ve znění pozdějších předpisů, na mandát
zastupitele obce Výprachtice, vzniklý zvolením při volbách do zastupitelstva obce Výprachtice.
V dané souvislosti postupuje, dle zákona, na uvolněné místo zastupitele náhradník, a to v souladu s ust.
§56 odst. 1 zák. číslo 491/2001 Sb., v platném znění. Tímto náhradníkem je Kateřina Medková, která se
stává zastupitelem obce Výprachtice dnem 24. 4. 2012. Od tohoto data jí přísluší odměna zastupitele,
včetně příplatků, uvedených v příloze číslo 1 k nařízení vlády č. 37/2003 Sb. v platném znění.
Slib nového zastupitele přečetl starosta obce JUDr. Miroslav Stejskal
„Slibuji věrnost České republice. Slibuji na svou čest a svědomí, že svoji funkci budu vykonávat
svědomitě v zájmu obce a jejich občanů a řídit se ústavou a zákony České republiky“.

54/ ZO dále v souvislosti s rezignací paní Ing. Venduly Indrové odvolalo a zvolilo nově tyto zastupitele
do výborů a jednotlivých komisí zastupitelstva.
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a) z funkce předsedy kontrolního výboru ZO odvolává paní Ing. Vendulu Indrovou.
b) z funkce člena rady školy ZO odvolává paní Ing. Vendulu Indrovou.
Důvodem v obou případech je rezignace paní Ing. Indrové na člena zastupitelstva obce Výprachtice.
Schváleno: 8 – 0 – 0
c)z funkce člena kontrolního výboru byl navržen na odvolání a odvolán pan Jiří Kulhánek
d) z funkce člena finančního výboru byla navržena na odvolání a odvolána Mgr. Hana Katzerová
e) ZO navrhlo do kontrolního výboru a zvolilo za předsedu tohoto výboru paní Mgr. Hanu Katzerovou
f) do funkce člena kontrolního výboru byla navržena a zvolena paní Kateřina Medková.
g) do funkce člena finančního výboru byl navržen a zvolen pan Jiří Kulhánek
h) do funkce člena rady školy byla navržena a zvolena za člena rady školy paní Kateřina Medková.
i) do funkce člena SPOZ byla navržena a zvolena paní Kateřina Medková.
Schváleno: 7 – 0 – 1
55/ Zastupitelstvo obce schvaluje odstoupení od smlouvy o spolupráci s firmou ELDACO a.s. se sídlem
v Brně, Olomoucká 3419/7, PSČ 618 00, IČ 63476860, uzavřené dne 2.10.2006, ve znění doplňků k
této smlouvě číslo 1, ze dne 15.1.2008 a 2 ze dne 7.2. 2011, která převzala práva a závazky firmy
ELDACO s.r.o., se sídlem v Rusínově, Olšany 2012, IČO 63476860, a to dle textu předloženého
návrhu, který se zakládá k tomuto usnesení.
Schváleno: 7 – 0 – 1
56/ ZO dále schvaluje vypsání výběrového řízení na opravu střechy budovy čp. 287 s tím, že tato
zakázka bude zadána firmě která předloží nejnižší nabídku a současně se zaváže k poskytnutí nejméně 3
leté záruky na provedené práce.
Současně ZO schvaluje výběrovou komisi ve složení J. Pfeifer – předseda, členové: J. Falta a L.
Skalický. Komise posoudí nabídky oslovených firem a vybere zhotovitele díla.
ZO pověřuje starostu obce k uzavření smlouvy s vybraným zhotovitelem díla.
Schváleno: 8 – 0 – 0
57/ ZO schvaluje opravu schodiště před obecním úřadem Výprachtice za nejvýše přípustnou cenu 125
tis. Kč bez DPH. Nabídky budou před podpisem smlouvy porovnány s nabídkou firmy TOPSTONE
(dodavatel potahové směsi), případně s nabídkami jiných firem. Současně určuje komisi ve složení J.
Kulhánek – předseda, členové: J.Koubek a L.Skalický. Komise posoudí předložené nabídky a vybere
zhotovitele díla.
ZO pověřuje starostu obce k uzavření smlouvy s vybraným zhotovitelem díla.
Schváleno: 8 – 0 – 0
Dostavil se p. L. Merta
58/ Zastupitelstvo obce Výprachtice projednalo žádost Základní školy Jindřicha Pravečka, Výprachtice,
okres Ústí nad Orlicí o udělení výjimky z nejnižšího počtu žáků ve třídě a tuto výjimku schvaluje podle
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§ 23 odst. 3 a 4 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném
vzdělávání (školský zákon) na školní rok 2012/2013.
Obec Výprachtice povoluje výjimku z nejnižšího počtu žáků v souladu se školským zákonem a
prováděcím právním předpisem za předpokladu, že uhradí zvýšené výdaje na vzdělávací činnost školy, a
to nad výši stanovenou krajským normativem.
Schváleno: 9 – 0 – 0
59/ ZO schvaluje Smlouvu o poskytnutí grantu z programu Podpora pořízení územních plánů v roce
2012, evidenční číslo smlouvy OSRKEF/12/20599. Dle této smlouvy se poskytuje dotace od
Pardubického kraje ve výši 100 tis. Kč. Dotace je určená na zpracování Územního plánu Výprachtice návrh.
Schváleno: 9 – 0 – 0
60/ ZO schvaluje celoroční hospodaření obce a závěrečný účet obce za rok 2011 včetně zprávy o
výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2011 a dává souhlas s celoročním hospodařením obce
Výprachtice bez výhrad.
Schváleno: 9 – 0 – 0
61/ ZO schvaluje celoroční hospodaření svazku obcí Lanškrounsko a závěrečný účet svazku obcí
Lanškrounsko za rok 2011 včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření svazku obcí
Lanškrounsko za rok 2011.
Schváleno: 9 – 0 – 0
62/ ZO schvaluje celoroční hospodaření svazku obcí Pod Bukovou horou a závěrečný účet svazku obcí
Pod Bukovou horou za rok 2011 včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření svazku obcí Pod
Bukovou horou za rok 2011.
Schváleno: 9 – 0 – 0
63/ ZO schvaluje splátky nájmu, včetně příslušenství nájmu (voda) bytu v obecním domě ve
Výprachticích nájemcům paní H. Š. a J. Š. s tím, že dluh s příslušenstvím k dnešnímu dni činí 37.723,Kč. ZO schvaluje splátky nájemného a příslušnství k nájmu bytu ve výši 2.000,-. Kč měsíčně. První
splátka je splatná 1. 7. 2012, další splátky jsou splatné 1. den každého následujícího kalendářního
měsíce, až do zaplacení dlužné částky. V případě neplacení splátek se stává dluh splatný celý, včetně
příslušenství, úroků a pokut.
Schváleno: 8 – 1 – 0
64/ ZO schvaluje nákup 38 židlí a nákup parket na opravu sálu Kulturního domu Výprachtice čp. 216.
Schváleno: 9 – 0 – 0
65/ Územní plán obce Výprachtice bude nutné rozšířit o tzv. SEA (částka cca 100 tis). Nutné z důvodu
zvýšené ochrany území – NATURA 2000.
ZO souhlasí s uzavřením smlouvy s firmou AGROSPOL Výprachtice, s.r.o. O poskytnutí částky 50 tis.
Kč, která představuje část nákladů na zhotovení SEA.
Schváleno: 9 – 0 – 0
66/ ZO schvaluje finanční příspěvek Římskokatolické farnosti Valteřice a Výprachtice ve výši 12.000,Kč na nové okno do věže v kostele Proměnění Páně ve Výprachticích a okno do zákristie v kostele
Povýšení Svatého Kříže ve Valteřicích.
Schváleno: 9 – 0 – 0
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67/ ZO schvaluje zhotovitele akce - oprava místních komunikací Výprachtice. Byly obeslány 4 firmy.
Jedna výzva nebyla akceptována. Ze tří dalších účastníků podaly nejnižší cenovou nabídku firmy
STRABAG a.s. odštěpný závod Ostrava, oblast západ, Kladská 1082, 500 03 Hradec Králové, IČ
60838744 a firma SUS Pardubického kraje, Doubravice 98, 533 53 Pardubice, IČ 00085031. ZO
pověřuje starostu obce k uzavření smlouvy s jedním s vybraných uchazečů, a to za podmínek dle
předloženého návrhu.
Schváleno: 9 – 0 – 0
68/ ZO schvaluje výběr zhotovitele na opravu střechy ZŠ Výprachtice s tím, že tato zakázka bude zadána
firmě která předloží nejnižší nabídku a současně se zaváže k poskytnutí nejméně 3 leté záruky na
provedené práce.
Současně určuje komisi ve složení V. Jandejsková – předseda, K.Medková a L.Skalický. Komise
posoudí nabídky oslovených firem a vybere nejlepší nabídku.
ZO pověřuje starostu obce k uzavření smlouvy s vybraným zhotovitelem díla.
Schváleno: 9 – 0 – 0
69/ ZO schvaluje rozpočtové změny dle předloženého návrhu, který tvoří nedílnou součást tohoto
usnesení ZO.
Schváleno: 9 – 0 – 0
70/ ZO souhlasí se stavbou malé vodní nádrže na ppč. 1383 v k.ú. Koburk, s tím, že stavba bude
provedena tak, jak je uvedeno v žádosti.
Schváleno: 9 – 0 – 0
71/ ZO souhlasí s prodejem nepotřebného majetku – 5 ks betonových schodů za cenu 50,- Kč za jeden
schod, celkem za cenu 250,- Kč.
Schváleno: 9 – 0 – 0
72/ ZO schvaluje přijetí dotace ve výši 100 000,- Kč od Pardubického kraje na akci „Výstavba podkroví
nad restaurací kulturního domu“. Zároveň schvaluje smlouvu o poskytnutí dotace v rámci Programu
obnovy venkova č. OŽPZ/12/41247 s Pardubickým krajem a to dle návrhu, který je přílohou tohoto
usnesení.
Schváleno: 9 – 0 – 0
73/ ZO souhlasí s připojením budoucí stavby na stpč.667 a ppč. 513/4 vše v k.ú a obci Výprachtice, na
kanalizaci ve vlastnictví obce Výprachtice.
Schváleno: 9 – 0 – 0
74/ ZO vyhlašuje výběrové řízení na zpracovatele posouzení vlivů koncepce na životní prostředí dle
§45i odst. 2 zákona 100/2001Sb., o ochraně přírody a krajiny. Výběrové řízení se vyhlašuje na posouzení
vlivů pro nový územní plán obce Výprachtice.
Zároveň stanovuje komisi na výběr zpracovatele ve složení: předseda: J. Koubek,
členové: J. Pfeifer, K. Medková
Schváleno: 9 – 0 – 0
75/ ZO schvaluje záměr prodeje pozemku ppč. 3148/5 v k.ú. Výprachtice za předpokladu, že si žadatel
na své vlastní náklady zajistí zaměření skutečného stavu prodávaného pozemku s ohledem na to, aby
bylo vyloučeno, že se na části prodávaného pozemku nenachází místní komunikace.
Schváleno: 9 – 0 – 0
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Zpráva návrhové komise: všechny body jednání byly projednány a jednotlivě schváleny.
Zpráva mandátové komise: zasedání se zúčastnilo 9 zastupitelů, zasedání je usnášení schopné.
Diskuze:
p. Ladislav Chládek: OS Naše Výprachtice požaduje, aby se obec Výprachtice písemně obrátila na
firmu ELDACO a.s., se žádostí o ukončení posuzování vlivů na životní prostředí
(EIA) ve věci záměru výstavby větrné elektrárny v k.ú. Výprachtice, které je
vedeno u Krajského úřadu Pardubice.
Odpověď:

Na Vaší žádost ohledně požadavku, aby se obec Výprachtice písemně obrátíla na firmu
ELDACO a.s. se žádostí o ukončení posuzování vlivů na životní prostředí ve věci záměru
výstavby větrné elektrárny ve Výprachticích vám sděluji následující:
Na základě výsledků místního referenda nebude v katastrálním území obce Výprachtice
stavěna žádná větrná elektrárna. Výše uvedené posouzení vlivů na ŽP je třeba předložit
při změně územního plánu, ve kterém by bylo uvažováno se stavbou větrné elektrárny.
Žádná taková změna ÚP se nechystá, není s VE počítáno ani v probíhající aktualizaci ÚP.
S firmou ELDACO a.s. bude odstoupeno od smlouvy o spolupráci. Je tedy soukromou
záležitostí této firmy, jestli bude financovat něco, co nepotřebuje. Do tohoto obec
Výprachtice zasahovat nemůže.

Starosta obce JUDr. M. Stejskal poděkoval panu J. Kollertovi za finanční příspěvek na pořádání
místního referenda.
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 ….............................

Upozornění:
Zápis usnesení zastupitelstva nemůže být zveřejněn v plném znení, ale pouze v rozsahu
dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, tj. bez uvedení jmen a adres
fyzických osob.
Na Obecním úřadě je k dispozici k nahlédnutí plné znění zápisu a to všem občanům
Výprachtic.
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