Zápis č. 8/2012
23.11.2012

Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce ve Výprachticích konaného dne 23. 11. 2012
v 18.00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu.
Přítomni:

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

Omluveni:

L. Merta, K. Medková

Hosté:

M. Bašková, J. Lerch, V. Vaníček, J. Medek, L. Skalický

Program: 1/
2/
3/
4/
5/
6/
7/
8/
9/

Zahájení
Schválení smluv o dílo
Schválení prodeje pozemků
Schválení splátkových kalendářů
Rozpočtové změny
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. Kulhánek, Mgr. H. Katzerová

Návrhová komise ve složení:

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

114. ZO schvaluje uzavření smlouvy o dílo s firmou Vilém Šeda, místo podnikání: Masarykovo náměstí
925, Žamberk, IČO 73608629. Předmětem díla je oprava havarijního stavu vodovodu v lokalitě
Halda. Cena díla činí 176.788,- Kč bez DPH. Plátcem DPH je v přenesené působnosti obec Výprachtice.
Smlouva o dílo se schvaluje dle návrhu, který se zakládá k tomuto usnesení. Vzhledem k havarijnímu
stavu vodovodu byla tato veřejná zakázka zadána jedinému zájemci, který nabídl cenu v místě obvyklou.
Schváleno: 7 – 0 – 0
115. ZO schvaluje uzavření smlouvy na zhotovení EZS (elektrické zabezpečovací signalizace) na
budově hasičské zbrojnice – objekt čp. 7 ve Výprachticích. Zakázka byla zadána firmě LAOS Cz spol.
s.r.o., Opletalova 92, 563 01 Lanškroun, IČO: 25983252. Cena díla činí 32.104,- Kč bez DPH. Smlouva
se schvaluje za podmínek uvedených v návrhu smlouvy, který se zakládá k tomuto usnesení.
Schváleno: 7 – 0 – 0
116. ZO schvaluje dodatek číslo 4 ke smlouvě o přepravě domovních odpadů s dopravci Ivo Chládkem,
místo podnikání, Výprachtice čp. 52, 561 34 Výprachtice a dále s dopravcem Vladislavem Vaníčkem,
místo podnikání Výprachtice čp. 308, 561 34 Výprachtice.
Schváleno: 7 – 0 – 0
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117. ZO schvaluje splátky pohledávky ve výši 17.078,- Kč, která vznikla v souvislosti s vytápěním bytu
číslo 6 v domě čp. 287 za období roku 2011 až 2012 za podmínky, že jmenovaný přistoupí na zvýšení
zálohy na vytápění bytu na 2 000,- Kč. Jedná se o pohledávku za nájemcem panem D. N. Splátky dluhu
se schvalují ve výši 3.500,- Kč měsíčně počínaje měsícem prosincem 2012. Dluh musí být splacen
nejpozději do konce měsíce dubna 2013.
Schváleno: 7 – 0 – 0
118/ ZO schvaluje dodatek číslo 1 ke smlouvě o dílo na zpracování územního plánu obce Výprachtice,
a to s firmou Institut regionálních informací, s.r.o., Beethovenova 4, 602 00 Brno, IČO 25585991.
Dodatek ke smlouvě se schvaluje ve znění návrhu dodatku, který se zakládá k tomuto usnesení.
Neschváleno: 0 – 7 – 0
119. ZO schvaluje splátky dluhu za neuhrazený nájem od dubna 2012, který činí 10.857, včetně smluvní
pokuty, panu P. Š. Měsíční splátky se schvalují ve výši 1.000,- Kč, a to počínaje měsícem prosincem
2012 s tím, že dluh musí být zaplacen nejpozději do konce srpna 2013.
Schváleno: 6 – 1 – 0
120/ ZO schvaluje rozpočtové změny, a to dle návrhu, který se zakládá k tomuto usnesení.
Schváleno: 7 – 0 – 0
121/ ZO schvaluje výsadbu nepůvodní dřeviny japonského topolu na pozemku ppč. 1777/5 v k.ú.
Výprachtice, a to J. H..
Schváleno: 7 – 0 – 0
122/ ZO obce Výprachtice schvaluje zahrnutí obce Výprachtice do územní působnosti Místní akční
skupiny Lanškrounsko a souhlasí s přípravou ISÚ (integrovaná strategie území) na svém území.
Schváleno: 7 – 0 – 0
123/ ZO obce Výprachtice schvaluje připojení domu čp. 19 ve Výprachticích na vodovod ve vlastnictví
obce Výprachtice.
Schváleno: 7 – 0 – 0
124/ ZO schvaluje obecně závaznou vyhlášku obce Výprachtice č. 2/2012, o místním poplatku za
provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
Na rok 2013 činí poplatek pro fyzické osoby 415,- Kč. Pro podnikající fyzické a právnické osoby činí za
1 popelnici v roce 2013 poplatek 1 085,- Kč bez DPH. ZO zároveň ruší OZV č. 2/2011 a 7/2010, o
místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů.
Schváleno: 7 – 0 – 0
125/ ZO schvaluje prodej pozemků ppč. 2855/4 a ppč. 2855/5 vzniklých dělením původní ppč. 2855/1,
zaměřených geometrickým plánem č. 660-231/2011 v k.ú. a obci Výprachtice a to panu P. S. Kupní cena
bude stanovena znalcem. Náklady spojené s převodem hradí kupující.
Schváleno: 7 – 0 – 0
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126/ ZO schvaluje prodej stpč. 602 v k.ú. a obci Výprachtice a to paní L. S., a paní J. V., a to za 1,8
násobek ceny určené znalcem. Náklady na znalecký posudek a na převod nemovitosti hradí kupující.
Schváleno: 7 – 0 – 0
127/ ZO schvaluje přijetí poskytnutí účelové neinvestiční dotace v požární ochraně na výdaje jednotky
SDH obce pro rok 2012 od Pardubického kraje v celkové výši 11.232,- Kč.
Schváleno: 7 – 0 – 0
128/ ZO schvaluje poskytnutí finančního příspěvku SDH Výprachtice, IČO: 61238341 na pořádání
dětského maškarního karnevalu v lednu 2013 ve výši 6 000,- Kč a na pořádání Pytliády v únoru-březnu
2013 ve výši 4 000,- Kč.
Schváleno: 7 – 0 – 0
129/ ZO schvaluje poskytnutí finančního příspěvku Výprachtickému kukátku, o.s., IČO: 26572915 ve
výši 3 000,- Kč na mikulášskou nadílku při rozsvěcení vánočního stromečku 1. 12. 2012.
Schváleno: 7 – 0 – 0
130/ ZO schvaluje napojení stpč. 300 v k.ú. a obci Výprachtice na vodovod ve vlastnictví obce
Výprachtice.
Schváleno: 7 – 0 – 0
131/ ZO schvaluje záměr pronájmu části ppč.2855/1 za účelem skladování dřeva pana J. M. na dobu 1
roku za částku 10,- Kč za 1 m2. Pokud bude více zájemců, bude vybrán ten, který nabídne nejvyšší
cenu.
Schváleno: 7 – 0 – 0
132/ ZO schvaluje záměr pronájmu části ppč. 503 v k.ú. a obci Výprachtice za účelem parkování 4
vozidel nájemců čp. 287. Zároveň ZO vyhlašuje výběrové řízení na pronájem těchto 4 parkovacích míst.
Nájem činí 200,- Kč s DPH měsíčně. Vybráni budou ti nájemci, kteří předloží písemnou nabídku. V
případě více zájemců budou vybráni Ti, kteří nabídnou nejvyšší cenu. ZO stanovuje výběrovou komisi
ve složení: V. Jandejsková, Ing. J. Falta a L. Skalický.
Schváleno: 7 – 0 – 0
133. ZO schvaluje záměr pronájmu nebytových prostor v budově čp. 216 na stpč. 113 v k.ú. a obci
Výprachtice – hostinec „U Jana“, a to od 1. 3. 2013. Současně ZO bere na vědomí výpověď současné
nájemkyně hospody.
Schváleno: 7 – 0 – 0
134. ZO schvaluje smlouvu o dílo na přelakování požárního vozidla SDH Koburk za cenu 22 500,- Kč.
Zhotovitelem díla bude fyzická osoba K. B., IČO: 69136874.
Schváleno: 7 – 0 – 0
135. ZO schvaluje prodejtraktoru ZETOR 7245 typ Horal za cenu 190 – 200 tis. Kč. S vybraným
zájemcem bude uzavřena kupní smlouva.
Schváleno: 7 – 0 – 0
136. Starosta obce seznámil ZO s dopisem OS Naše Výprachtice.
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Diskuse:
Zpráva návrhové komise: všechny body jednání byly projednány a jednotlivě schváleny.

Zpráva mandátové komise: zasedání se zúčastnilo 7 zastupitelů, zasedání je usnášeníschopné.

Závěr: Starosta obce poděkoval přítomným zastupitelům a hostům za účast a veřejné zasedání ukončil.

Zapsala: Věra Jandejsková

Ověřovatelé:

Starosta:

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

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

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