Zápis č. 5/2014
9. 7. 2014

Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce ve Výprachticích konaného dne 9. 7. 2014 v 18.00
hodin v zasedací místnosti obecního úřadu.
Přítomni:

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

Omluveni:

K. Medková

Hosté:

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

Zahájení
Schválení programu jednání ZO
Schválení složení mandátové a návrhové komise
Vyhlášení výběrového řízení na dokončení čp. 13
Stanovení počtu zastupitelů na další volební období
Různé
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: 6 – 0 – 0
Volba komisí:
Mandátová komise ve složení:

Ing. J. Falta, J. Pfeifer

Schváleno: 6 – 0 – 0

Návrhová komise ve složení:

Mgr. H. Katzerová, J. Koubek

Schváleno: 6 – 0 – 0

132/ ZO bylo seznámeno s podmínkami a stavem výstavby 2 upravitelných bytů (osoby se stíženou
pohyblivostí apod.). ZO souhlasí s dokončením výstavby objektu čp. 13 v letech 2015 až 2017 s tím, že
výběrové řízení na pokračování výstavby bude vyhlášeno na základě rozhodnutí nového zastupitelstva
obce.
Projektově připravit tak, že ve 2. NP bude pouze 1 byt
Schváleno: 6 – 0 – 0
Dostavil se pan J. Kulhánek
133/ ZO schvaluje transfer pro fa KONET GASTRO s.r.o. se sídlem Albrechtice čp. 78, 563 01
Lanškroun, za účelem zajištění pouťových oslav pro děti a dospělé, a to do výše maximálně 30 tis. Kč na
základě předložených dokladů. Transfer nesmí být použit na zajištění hudby na večerní zábavu.
Schváleno: 7 – 0 – 0
134/ ZO neschvaluje uzavření smlouvy s firmou YASHICA, Žďárského 186, 674 01 Třebíč, na zastřešení
terasy kulturního domu Výprachtice, a to za cenu 106.450,- Kč bez DPH s tím, že se budou hledeat další
možná řešení
Schváleno: 7 – 0 – 0
135/ ZO schvaluje záměr prodeje části pozemku ppč. 666/1 v k.ú. Výprachtice, po oddělení GP číslo 70953/2013 označeného jako ppč. 666/6 o výměře 264 m2. Cena pozemku bude stanovena znalcem.
Schváleno: 6 – 0 – 1
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Dostavil se pan L. Merta
136/ ZO schvaluje záměr prodeje části pozemku označeného jako ppč. 3271/1 v k.ú. Výprachtice a to na
základě oddělení GP na náklady žadatelů s tím, že musí být zachována část tvořící místní komunikaci v
obci.
Schváleno: 8 – 0 – 0
137/ ZO schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti inženýrské sítě - konkrétně
kanalizační přípojky na pozemcích ppč 3169/3 a 3169/4 a na vodovodní přípojky na ppč. 3169/3, 3169/4
a 533, vše v k.ú. Výprachtice ve prospěch majitele pozemku parc. č. st. 221 k.ú. Výprachtice, kterými
jsou v současné době manželé Helena a Pavel Kubíčkovi, stejně tak se věcné břemeno zřizuje ve stejném
rozsahu ve prospěch majitele stpč.199 v k.ú. Výprachtice, kterým je v současné době pan Jiří Kulhánek a
majitele stpč. 239 v k.ú. Výprachtice, kterými jsou manželé Miroslav a Jaroslava Diskočilovi. Úplatně za
500,- Kč.
Schváleno: 8 – 0 – 0
138/ ZO schvaluje záměr prodeje pozemku ppč. 1779/17, vzniklého dělením původní ppč. 1779/14 v k.ú.
Koburk dle geometrického plánu č.122-30/2014 pro k.ú. Koburk, a to na žádost manželů Valdemara a
Martiny Buzyňukových.
Schváleno: 8 – 0 – 0
139/ ZO schvaluje zadání zakázky na opravu střechy budovy čp. 3 firmě Michala Pfeifera, se sídlem:
Rybniční 427, 563 01 Lanškroun, který má s uvedeným typem opravy dobré zkušenosti.
Schváleno: 8 – 0 – 0
140/ ZO schvaluje akceptaci žádosti o podporu ze SFŽP v rámci operačního programu životní prostředí
na akci: „Svážíme bioodpad z obce“.
Schváleno: 7 – 1 – 0
141/ ZO schvaluje záměr prodeje části pozemku označeného jako ppč. 3148/1 v k.ú. Výprachtice a to na
základě oddělení GP, zveřejnění záměru bude provedeno dle situačního nákresu, ze kterého je rozsah a
způsob zaměření patrný.
Schváleno: 8 – 0 – 0
142/ ZO schvaluje záměr prodeje části pozemku označeného jako ppč. 3148/1 v k.ú. Výprachtice a to na
základě oddělení GP na náklady žadatelky s tím, že musí být zachována část tvořící cestu.
Schváleno: 8 – 0 – 0
143/ ZO schvaluje doplnění svého usnesení číslo 118, ze dne 25.6. 2014, tak, že předmět smlouvy –
Dostavba vodovodních řadů Hoblovna se rozšiřuje o další trasu nového obecního vodovodu, a to od
pozemku poz. parc.č. 2008/10 v k.ú. Výprachtice podél komunikace směrem k horní části obce
Výprachtice, to vše v rozsahu přílohy k tomuto usnesení. Původně sjenaná cena se zvyšuje na 237.000,Kč bez DPH. V ostatním se usnesení ZO číslo 118, ze dne 25.6.2014 nemění.
Schváleno: 8 – 0 – 0
144/ ZO schvaluje rozpočtové změny dle návrhu rozpočtových změn, který tvoří přílohu tohoto usnesení.
Schváleno: 8 – 0 – 0
145/ ZO vzalo na vědomí zprávu starosty obce ohledně nevyhovujícího litinového potrubí v lokalitě
Koburk (Hanyšovi, Helbichovi, Smejkal). ZO vyslovilo souhlas s případnou opravou, ato v návaznosti na
finanční možnosti obce Výprachtice.
Schváleno: 8 – 0 – 0
146/ ZO schvaluje počet členů zastupitelstva pro volební období 2014 až 2018 s tím, že počet členů ZO
bude 11 členů zastupitelstva.
Schváleno: 8 – 0 – 0
147/ ZO schvaluje smlouvu o dílo na opravu autobusových zastávek s firmou SRUBY – dřevostavby
s.r.o. Sídlo Široká Niva 227, 792 01 Široká Niva. IČ – 28617576, a to za cenu 266 926,- Kč.
Schváleno: 8 – 0 – 0
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Diskuse:

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 veřejné zasedání ukončil.

Zapsala: Věra Jandejsková

Ověřovatelé:

Starosta:

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

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

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