Zápis č. 4/2014
25. 6. 2014

Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce ve Výprachticích konaného dne 25. 6. 2014 v 18.00
hodin v zasedací místnosti obecního úřadu.
Přítomni:

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

Omluveni:

Luboš Merta, J. Koubek

Hosté:

M. Bašková, L. Skalický

Program: 1/ Zahájení
2/ Schválení programu jednání ZO
3/ Schválení složení mandátové a návrhové komise
4/ Schválení závěrečného účtu obce Výprachtice
dokumentů
5/ Schválení závěrečného účtu svazku obcí Severol-Lanškrounsko
6/ Schválení záměrů prodeje pozemků
7/ Schválení smluv o uzavření věcného břemene
8/ Schválení smluv o dílo
9/ Rozpočtové změny
10/ Různé
11/ Návrh usnesení
12/ 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:

Ing. J. Falta, J. Pfeifer

Schváleno: 7 – 0 – 0

104/ ZO schvaluje celoroční hospodaření obce Výprachtice a závěrečný účet obce Výprachtice za rok
2013, včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce Výprachtice za rok 2013, včetně dalších
příloh 2,3,4, které tvoří výkazy obce a dává souhlas s celoročním hospodařením obce Výprachtice bez
výhrad.
Schváleno: 7 – 0 – 0
105/ ZO schvaluje závěrečný účet svazku obcí Migroregion Severo – Lanškrounsko za rok 2013.
Schváleno: 7 – 0 – 0
106/ ZO schvaluje záměr prodeje části ppč. 3262/2 v k.ú. Výprachtice, která bude zaměřena GP.
Schváleno: 7 – 0 – 0
107 ZO záměr prodeje ppč. 3146/3 a 3148/74 v k.ú. Výprachtice. Na pozemky bude zřízeno věcné
břemeno ve prospěch obce Výprachtice, a to konkrétně služebnost stezky pro pěší.
Schváleno: 7 – 0 – 0
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108/ ZO schvaluje smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a smlouvu o právu
stavby kabelového vedení NN za účelem zřízení nového odběrného místa na ppč. 1866 v k.ú.Výprachtice
ve prospěch ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem: Teplická 874/8, 405 02 Děčín, IČO: 24729035.
Schváleno: 7 – 0 – 0
109/ ZO schvaluje uzavření smlouvy o dílo na částečnou opravu hasičské nádrže Výprachtice s firmou
Radka Hajzlera, stavební práce, 56134 Výprachtice čp. 296, IČO 60146133. Smlouva o dílo se uzavírá za
cenu 163.419,80 Kč, včetně DPH. Smlouva se uzavírá na základě provedeného výběrového řízení
(osloveny byly 3 firmy). Firma Radka Hajzlera nabídla nejnižší nabídkovou cenu. Smlouva se uzavírá v
textu dle předloženého návrhu smlouvy o dílo.
Schváleno: 7 – 0 – 0
110/ ZO schvaluje uzavření smlouvy o dílo na opravu místních komunikací s firmou Správa a údržba
silnic Pardubického kraje, se sídlem: Doubravice 98, 533 53 Pardubice, IČO 00085031. Smlouva o dílo
se uzavírá za cenu 306 941,- Kč, včetně DPH. Smlouva se uzavírá na základě provedeného výběrového
řízení (osloveny byly 3 firmy). ZO souhlasí s případným navýšením sjednané ceny za opravu komunikací
o 1/3 vysoutěžené ceny, a to s ohledem na zvýšenou potřebu oprav komunikací. Firma SÚS PK nabídla
nejnižší nabídkovou cenu. Smlouva se uzavírá v textu dle předloženého návrhu smlouvy o dílo.
Schváleno: 7 – 0 – 0
111/ ZO schvaluje uzavření smlouvy o dílo na akci „Opravy autobusových zastávek v obci Výprachtice“ s
firmou Sruby-dřevostavby s.r.o., 792 01 Široká Niva 227, IČO 28617576. Smlouva o dílo se uzavírá za
cenu 266 926,- Kč, včetně DPH. Smlouva se uzavírá na základě provedeného výběrového řízení
(osloveny byly 3 firmy). Firma Sruby-dřevostavby s.r.o. nabídla nejnižší nabídkovou cenu. Smlouva se
uzavírá v textu dle předloženého návrhu smlouvy o dílo.
Schváleno: 7 – 0 – 0
112/ ZO schvaluje prodej pozemku ppč. 3265/2 v k.ú. Výprachtice panu D. M.. Prodej se schvaluje za 1,8
násobek ceny stanovené znalcem. Náklady spojené s prodejem hradí kupující.
Schváleno: 7 – 0 – 0
113/ ZO schvaluje pronájem části pozemku ppč.2855/1 v k.ú. Výprachtice za účelem skladování dřeva
žadatele na dobu 1 roku za částku 10,- Kč za 1 m2.
Schváleno: 7 – 0 – 0
114/ ZO doplňuje své usnesení č. 71 ze dne 21. 5. 2014 o text: a dodatku č. 1 k této smlouvě. Celé znění
textu je: ZO schvaluje smlouvu o zajištění zpětného odběru a využití odpadů a obalů a dodatku č. 1 k této
smlouvě se společností EKO-KOM, a.s., se sídlem: Na Pankráci 1685/17, 140 21 Praha 4, IČO:
25134701, vše v textu dle předloženého návrhu smlouvy a dodatku.
Schváleno: 7 – 0 – 0
115/ ZO schvaluje uzavření smlouvy o dílo na opravu veřejného osvětlení s firmou Elektro KSK,
spol. s r.o., se sídlem: Lidická 375, 563 01 Lanškroun, IČO 48172278. Smlouva o dílo se uzavírá za cenu
121 951,73 Kč, včetně DPH. Smlouva se uzavírá v textu dle předloženého návrhu smlouvy o dílo.
Schváleno: 7 – 0 – 0
116/ ZO schvaluje uzavření smlouvy o dílo na ošetření památné lípy s firmou Pavla Haupta, DiS, Kunčice
274, 561 51 Letohrad, IČO 63201038. Smlouva o dílo se uzavírá za cenu 19 239,- Kč, včetně DPH.
Smlouva se uzavírá v textu dle předloženého návrhu smlouvy o dílo.
Schváleno: 7 – 0 – 0
117/ ZO schvaluje uzavření smlouvy o dílo na akci Výprachtice – dostavba vodovodu s firmou Vodovody
kanalizace Jablonné nad Orlicí, a.s., se sídlem Slezská 350, 561 64 Jablonné nad Orlicí, IČO 48173398.
Smlouva o dílo se uzavírá za cenu 84.700 Kč bez DPH. Smlouva se uzavírá v textu dle předloženého
návrhu smlouvy o dílo.
Schváleno: 7 – 0 – 0
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118/ ZO schvaluje uzavření smlouvy o dílo na akci Výprachtice – posilující zdroj vody – II. Etapa s
firmou Vodní zdroje Ekomonitor s.r.o., se sídlem: Píšťovy 820, 537 01 Chrudim, IČO: 15053695.
Smlouva o dílo v rozsahu stavebních objektů: Prameniště, Čerpací stanice, Elektro přípojka NN pro
čerpací stanici a napojení vrtu VL-2 + GSM přenos, Dostavba vodovodních řadů Hoblovna se uzavírá za
cenu 107 370,-Kč, bez DPH. Smlouva se uzavírá v textu dle předloženého návrhu smlouvy o dílo.
Schváleno: 7 – 0 – 0
119/ ZO schvaluje uzavření smlouvy o dílo na akci Výprachtice – posilující zdroj vody – II. Etapa s
firmou Vodní zdroje Ekomonitor s.r.o., se sídlem: Píšťovy 820, 537 01 Chrudim, IČO: 15053695.
Smlouva o dílo na průzkumné práce a vybudování nového vrtu, v případě, že kvalita vody ve vrtu VL-2
nebude odpovídat platným hygienickým normám pro pitnou vodu pak ZO schvaluje uzavření smlouvy o
dílo za účelem zhotovení nového vrtu. Cena díla bude činit 210 000,- Kč, bez DPH. Smlouva se uzavře v
textu dle předloženého návrhu smlouvy o dílo.
Schváleno: 7 – 0 – 0
120/ ZO ruší své usnesení č. 96 a 97 ze dne 21. 5. 2014, kterým byly schváleny smlouvy o dílo s firmou
OHGS s.r.o. Ústí nad Orlicí.
Schváleno: 7 – 0 – 0
121/ ZO schvaluje nákup medailí pro ocenění 11 členů SDH Výprachtice za cenu 3 300,- Kč. Cena 1
medaile je 300,- Kč.
Schváleno: 7 – 0 – 0
122/ ZO schvaluje neinvestiční transfer pro TJ Sokol Výprachtice ve výši 3 000,- Kč. Prostředky jsou
určeny na zajištění cen a dalšího materiálu a zboží na volejbalový turnaj „Memoriál Viléma Chládka“.
Schváleno: 7 – 0 – 0
123/ ZO schvaluje transfer (dotaci) pro TJ Sokol Výprachtice ve výši 60 000,- Kč na činnost v roce 2014.
Transfer bude určen na dostavbu zázemí a nákup antuky.
Schváleno: 7 – 0 – 0
124/ ZO schvaluje uzavření smlouvy o dílo s firmou TOSPUR, s.r.o., Zámoraví 364, 763 61 Napajedla,
IČ 56930579 na dodatečnou výměnu zasklení oken v domě čp. 287 Výprachtice. Zakázka se schvaluje
nejvýše za cenu do 12. tis. Kč, včetně DPH. Varianta zateplení Ug. 0,9 za 9 896,- Kč bez DPH. Smlouva
se uzavírá v textu dle návrhu smlouvy.
Schváleno: 7 – 0 – 0
125/ ZO schvaluje smlouvu o dílo (objednávku jednotlivých prací do 50 tis. Kč, celkem do 150 tis. Kč )
na provedení oprav místních komunikací s firmou Přemysl Stojaník, Slovanská 1779/17, 78701 Šumperk,
IČ 73064602. Vše za cenu do 100 tis. Kč.
Schváleno: 7 – 0 – 0
126/ ZO bere na vědomí prodloužení pracovní smlouvy v návaznosti na tabulkové pracovní místo –
pracovní zařazení domovník - dle CZ-ISCO 51530.
Schváleno: 7 – 0 – 0
127/ ZO schvaluje smlouvu o dílo na opravu balkónu na střeše hasičské zbrojnice Výprachtice (objekt
čp.7), a to za cenu do 60 tis. Kč. Smlouva se schvaluje v textu dle předloženého návrhu smlouvy.
Schváleno: 7 – 0 – 0
128/ ZO schvaluje prodej nepotřebného majetku vzniklého při opravě 3 ks plechových autobusových
zastávek, a to za cenu 1.500,- Kč za materiál z 1 zastávky. (Uvedené se netýká zastávek Kovárna a Fara
Výprachtice). V případě, že si zájemce zajistí rozebrání materiálu ze zastávky a jeho odvoz, započtou se
tyto náklady do prodejní ceny (1400,- Kč za jednu autobusovou zastávku).
Schváleno: 7 – 0 – 0
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129/ ZO schvaluje rozpočtové změny, a to dle předloženého návrhu rozpočtových změn, které se
zakládají k tomuto usnesení.
Schváleno: 7 – 0 – 0
130/ 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
§ 23 odst. 3 a 4 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném
vzdělávání (školský zákon) na školní rok 2014/2015.
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: 7 – 0 – 0
131/ ZO souhlasí se zaměřením hranice obecních komunikací v lokalitě u domů čp. 326 a u čp. 160.
Důvodem je jednak potřeba narovnat právní vztahy s ohledem na skutečný průběh hranice místních
komunikací.
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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