Zápis č. 2/2013
27. 2. 2013

Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce ve Výprachticích konaného dne 27. 2. 2013 v 18.00
hodin v zasedací místnosti obecního úřadu.
Přítomni:

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

Omluveni:

J. Koubek, L. Merta

Hosté:

M. Bašková, J. Lerch

Program: 1/ Zahájení
2/ Schválení rozpočtu obce na rok 2013
3/ Schválení rozpočtu DSO Severo Lanškrounsko na rok 2013
4/ Schválení zřízení věcného břemene
5/ Ostatní
6/ Diskuse
7/ Návrh usnesení
8/ 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, K. Medková
Schváleno: 7 – 0 – 0

Návrhová komise ve složení:

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

32/ ZO obce Výprachtice schvaluje rozpočet obce Výprachtice, závazné ukazatele rozpočtu, dle svých
kompetencí vyhrazených zákonem o obcích, poskytnutí transferů, peněžitých a věcných darů fyzickým a
právníckým osobám pro rok 2013 bez výhrad, a to dle předloženého návrhu, který se zakládá k tomuto
usnesení jako příloha.
Schváleno: 7 – 0 – 0
33/ ZO schvaluje čerpání rozpočtu obce Výprachtice za rok 2012 bez výhrad, a to dle předloženého
návrhu, který se zakládá k tomuto usnesení jako příloha.
Schváleno: 7 – 0 – 0
34/ ZO schvaluje výsledek hospodaření z hospodářské činnosti ve výši 340.976,63 a výsledek
hospodaření z hlavní činnosti ve výši 242.829,21 a oba tyto výsledky budou převedeny na účet 432 –
nerozdělený zisk z minulých let.
Schváleno: 7 – 0 – 0
35/ ZO schvaluje účetní závěrku obce Výprachtice sestavenou k rozvahovému dni 31. 12. 2012, a to dle
výkazů založených k tomuto usnesení.
Schváleno: 7 – 0 – 0
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36/ ZO schvaluje vnitřní normu – Pravidla schvalování rozpočtu a rozpočtových opatření dle
předloženého návrhu, který se zakládá k tomuto usnesení jako příloha.
Schváleno: 7 – 0 – 0
37/ ZO schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene spojeného s právem umístit stavbu
elektrického vedení na pozemku ppč. 322/3 v k.ú. Výprachtice mezi obcí Výprachtice a společností
ČEZ Distribuce a.s., IČ: 24729035, se sídlem Děčín, Děčín IV – Dodmokly, Teplická 847/8, a to za
jednorázovou náhradu ve výši 1.000,- Kč. Smlouva se uzavírá dle předloženého návrhu smlouvy, který
tvoří přílohu tohoto usnesení.
Schváleno: 7 – 0 – 0
38/ ZO schvaluje vyřazení majetku, užívaného příspěvkovou organizací Základní škola Jindřicha
Pravečka Výprachtice, okres Ústí nad Orlicí. Vyřazení majetku se schvaluje na základě návrhu příslušné
komise, a to dle předloženého návrhu, který se zakládá k tomuto usnesení.
Schváleno: 7 – 0 – 0
39/ ZO schvaluje příspěvek Základní umělecké škole Jablonné nad Orlicí, Aloise Hanuše 384, 561 64
Jablonné nad Orlicí, IČ: 72068752, a to ve výši 1.000,- Kč
Schváleno: 7 – 0 – 0
40/ ZO schvaluje připojení domu čp. 107 ve Výprachticích na obecní vodovod a obecní kanalizaci. Vše
za podmínek, dle platných norem a předpisů s tím, že náklady hradí žadatelé.
Schváleno: 7 – 0 – 0
41/ ZO Výprachtice schvaluje účetní závěrky příspěvkových organizací Základní škola Jindřicha
Pravečka, Výprachtice okres Ústí nad Orlicí a Mateřská škola Výprachtice sestavené k rozvahovému dni
31. 12. 2012, a to dle podkladů přiložených k tomuto usnesení.
Schváleno: 7 – 0 – 0
42/ ZO schvaluje převedení zlepšeného hospodářského výsledku příspěvkové organizace Základní
škola Jindřicha Pravečka, Výprachtice okres Ústí nad Orlicí za rok 2012 ve výši 263,06 do rezervního
fondu této příspěvkové organizace s tím, že rezervní fond bude sloužit pro provozní účely Základní
škola Jindřicha Pravečka, Výprachtice okres Ústí nad Orlicí v roce 2013. Do fondu odměn se přiděluje 0.
Schváleno: 7 – 0 – 0
43/ ZO schvaluje plán kontrol finančního výboru ZO obce Výprachtice.
Schváleno: 7 – 0 – 0
44/ ZO projednalo Rozhodnutí č. 12126671 - SFŽP z programu OPŽP, prioritní osa 1 – zlepšování
vodohospodářské infrastruktury o poskytnutí podpory na spolufinancování projektu: Dostavba vodovodu
v délce 2,02 km v obci Výprachtice. Starosta informoval ZO o tom, že dotace by mohla být poskytnuta
po splnění podmínek uvedených v předmětném rozhodnutí. ZO schvaluje odmítnutí dotace z důvodu
krátkých termínů, které by nebylo možné splnit (dokumentzace pro stavební povolení, vydání
stavebního povolení a realizace veřejné soutěže). Podklady k dotaci, včetně dokumentace budou použity
při přípravě nové žadosti, kde je již nutné zajistit projekt pro stavební povolení a reagovat současně na
nízkou vydatnost zdrojů ve Vlčím dole (zapracovat do dokumentace získání nových zdrojů vody).
Dalším cílem investic by mělo být získání nových zdrojů vody a tím posílení celkové kapacity
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vodovodu. ZO uložilo starostovi obce Výprachtice informovat o uvedeném Státní fond životního
prostředí Praha.
Schváleno: 7 – 0 – 0
45/ ZO souhlasí s podáním nové žádosti do programu OPŽP – protipovodňová opatření, jehož součástí
je systém varování obyvatelstva, tj. nový rozhlas.
Schváleno: 7 – 0 – 0
46/ ZO projednalo možnosti získání dotace na zateplení objektu obecního úřadu. ZO obce Výprachtice
nedoporučuje podat žádost do tohoto programu.
Schváleno: 7 – 0 – 0
47/ ZO souhlasí s připojením domu čp. 109 na obecní kanalizaci. Vše za podmínek, dle platných norem
a předpisů s tím, že náklady hradí žadatelé manželé.
Schváleno: 7 – 0 – 0
48/ ZO souhlasí s připojením domu čp. 111 ve Výprachticích na obecní vodovod i obecní kanalizaci.
Vše za podmínek, dle platných norem a předpisů s tím, že náklady hradí žadatelé.
Schváleno: 7 – 0 – 0
49/ ZO schvaluje splátkový kalendář na zaplacení pohledávky za teplo za rok 2012 v bytě č. 3 v domě
čp. 175 ve Výprachticích v celkové výši 4 839,- Kč a to následovně:
březen, duben, květen, červen, 2013 ….. 1.000,- Kč
červenec 2013 … 839,- Kč.
Splátka bude zaplacena vždy k poslednímu dni příslušného kalendářního měsíce.
Schváleno: 7 – 0 – 0
50/ ZO schvaluje splátkový kalendář na zaplacení pohledávky za teplo za rok 2012 v bytě č. 6 v domě
čp. 175 ve Výprachticích v celkové výši 7 788,- Kč a to následovně:
březen, duben, květen, červen, červenec, srpen, září 2013 ….. 1.000,- Kč
říjen 2013 … 788,- Kč.
Splátka bude zaplacena vždy k poslednímu dni příslušného kalendářního měsíce.
Schváleno: 7 – 0 – 0
51/ ZO schvaluje cenu vodného pro rok 2013 ve výši 17,- Kč za 1 m3 a cenu stočného pro rok 2013 ve
výši 35,- Kč za 1 m3 . Ceny jsou stanoveny včetně DPH 15 % dle skutečných nákladů roku 2012. ZO
schvaluje výjimku pro odběratele, bydlící v úseku Halda od vodojemu po hájovnu, a to tak, že pro tyto
odběratele se stanoví vodné ve výši 15,- Kč 1 m3 , včetně DPH v zákonné výši.
Schváleno: 7 – 0 – 0
52/ ZO ruší tato svá usnesení:
a) usnesení číslo 83/2012, ze dne 29.8.2012, důvodem uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene
(přemětné usnesení se týkalo smlouvy o smlouvě budoucí).
b) usnesení číslo 89/2012, ze dne 29. 8. 2012, toto usnesení nebylo realizováno (sporák do restaurace)
c)usnesení číslo 110/2012, ze dne 8.10. 2012, nebylo realizováno (poskytnutí transferu Okresnímu
sdružení hasičů Ústí nad Orlicí)
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d) usnesení číslo 92, ze dne 29.8. 2012
e) usnesení číslo 133 ze dne 23.11.2012 – záměr pronájmu hospody (hospodská vzala svoji výpověď
zpět a ZO vyslovilo se zpětvzetím souhlas).
Schváleno: 7 – 0 – 0

Diskuse:
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 veřejné zasedání ukončil.

Zapsala: Věra Jandejsková

Ověřovatelé:

Starosta:

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

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

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