Zápis č. 7/2014
3. 9. 2014

Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce ve Výprachticích konaného dne 3.9. 2014 v 18.00
hodin v zasedací místnosti obecního úřadu.
Přítomni:

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

Omluveni:

J. Koubek

Hosté:

J. Lerch

Program:

1/ Zahájení
2/ Schválení programu jednání ZO
3/ Schválení složení mandátové a návrhové komise
4/ Zadání veřejné zakázky malého rozsahu na projekt „Svážíme bioodpad z obce
Výprachtice“
5/ Schválení některých smluv k projektům
6/ Různé
7/ Návrh usnesení
8/ Závěr

Veřejné zasedání zahájil starosta obce pan Miroslav Stejskal, který přivítal zastupitele a seznámil je
s programem jednání.
Schváleno: 6 – 0 – 0
Předložený program jednání byl schválen.
Volba komisí:
Mandátová komise ve složení:

J. Kulhánek, Mgr. H. Katzerová

Návrhová komise ve složení:

Ing. J. Falta, J. Pfeifer

Schváleno: 6 – 0 – 0

Schváleno: 6 – 0 – 0
;
174/ ZO vyhlašuje výběrové řízení na dodávku komunální techniky související s realizací projektu
„Snížení imisí – Pořízení čistící a komunální techniky“, podpořeného z operačního programu Životního
prostředí (OPŽP). Projekt je registrován pod registračním číslem CZ.1.02/4.1.00/14.24210. Předmětem
plnění je dodávka zametacího a čistícího stroje za účelem snížení imisí a prašnosti v obci. Předpokládaná
hodnota výběrového řízení je v režimu zakázky malého rozsahu – do 2 mil. Kč bez DPH.
K posouzení a hodnocení nabídek výběrového řízení se určuje komise ve složení: Jan Koubek, Jiří Falta a
Hana Katzerová. Starosta obce je oprávněn uzavřít smlouvu o dílo s vybraným uchazečem.
Schváleno: 6 – 0 – 0
175/ ZO schvaluje uzavření příkazních smluv na administraci zakázek Snížení imisí – Pořízení čistící a
komunální techniky - Výprachtice a dále na akci Svážíme bioodpad z obce Výprachtice. Smlouvy se
uzavírají s p. Mgr. Vítem Brožkem , advokátem, se sídlem Na Kovárně 472/8, 101 00 Praha Vršovice, IČ:
71540644.
Schváleno: 6 – 0 – 0
176/ ZO přijímá závazek na dofinancování obou akcí, které budou realizovány prostřednictvím dotace ze
SFŽP Praha na akci „Snížení imisí – Pořízení čistící a komunální techniky - Výprachtice“ a dále na akci
„Svážíme bioodpad z obce Výprachtice“. Předpokládaný objem obou zakázek činí 2,8 mil. Kč, obec
Výprachtice se zavazuje dofinancovat cca 20 % předpokládaných nákladů na pořízení předmětné
techniky.
Schváleno: 6 – 0 – 0
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177/ ZO schvaluje doplnění svého usnesení číslo 159 ze dne 21. 8. 2014 tak, že pověřuje starostu obce k
uzevření smlouvy s vybraným uchazečem dodávky komunální techniky související s realizací projektu
„Snížení imisí – Pořízení komunální čistící techniky – Výprachtice“.
Schváleno: 6 – 0 – 0
178/ ZO schvaluje smlouvu o dílo s firmou Jiří Hudeček s.r.o. Ústí nad Orlicí, na provedení stavebního
dozoru a další úkony za investora v souvislosti s dokončením některých prací na objektu čp. 13 ve
Výprachticích, a to za částku 40.000,- Kč.
Schváleno: 6 – 0 – 0
179/ ZO upřesňuje své usnesení číslo 162 ze dne 21.8.2014 tak, že cena díla bude činit 530 tis. Kč.
Důvodem navýšení ceny díla je potřeba provedení dalších prací, které původně nebyly v rozpočtu, jedná
se o parkoviště 100 m2, zábradlí, odvodnění komunikace, hromosvod, lávka apod.
Schváleno: 6 – 0 – 0
Dostavila se p. K. Medková
180/ ZO schvaluje prominutí pohledávky ve výši 6.932,- Kč, kterou má obec Výprachtice vůči nájemci D.
N. za topnou sezonu 2012-2013. Pohledávka představuje náklady za vytápění bytu v době, kdy si
nájemce nainstaloval (bez souhlasu pronajímatele) vlastní systém vytápění bytu. Prominutí pohledávky se
schvaluje za předpokladu, že zaplatí zbylý dluh, který má vůči obci Výprachtice ze všech předchozích
pohledávek v aktuální výši 16.318,- Kč a to nejpozději do 30. 11. 2014. Splátkový kalendář se
neschvaluje. V případě nezaplacení celého dluhu ve stanoveném termínu, se částka 6.932,- Kč nepromíjí.
Schváleno: 7 – 0 – 0
Dostavil se p. L. Merta
181/ ZO schvaluje poskytnutí neinvestičního transferu ve výši 40.000,- Kč Římskokatolické farnosti
Výprachtice, 561 34 Výprachtice, IČ 61234222 na opravu varhan v kostele Proměnění Páně ve
Výprachticích. Dřevěné části varhan jsou silně napadeny červotočem a varhany rovněž potřebují další
nezbytné opravy. Předpokládané náklady opravy budou činit 400 tis. Kč. Oprava bude rozdělena na dvě
etapy,
Schváleno: 8 – 0 – 0
182/ ZO schvaluje poskytnutí neinvestičního transferu ve výši 2.000,- Kč. Římskokatolické farnosti
Výprachtice, 561 34 Výprachtice, IČ 61234222 na zajištění pouti dne 14.9.2014 ve Valteřicích. Částka
bude použita na úhradu nákladů pozvaného hudebního souboru.
Schváleno: 8 – 0 – 0
183/ ZO schvaluje dodatek ke smlouvě o dílo číslo SMLD-11/1166/HOČ/82/2014, uzavřené se Správou a
údržbou silnic Pardubického kraje, Doubravice 98, 53353 Dobravice s tím, že původní cena díla se
zvyšuje s ohledem na zvýšený rozsah oprav místních komunikací na částku 457 tis. Kč, včetně DPH. To
vše dle předloženého návrhu dodatku ke smlouva a dle specifikace provedených prací. Smlouva byla
schválena usnesením ZO číslo 110, ze dne 25.6.2014.
Schváleno: 8 – 0 – 0
184/ ZO schvaluje navýšení tabulkového stavu zaměstnanců obce Výprachtice o jednoho zaměstnance
obce, a to v dělnické kategorii (údržba obecního majetku). Důvodem je plánovaný odchod jednoho
zaměstnance obce do starobního důchodu. Navýšení tabulkového stavu se schvaluje ke dni 1. 11. 2014.
Schváleno: 8 – 0 – 0
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185/ ZO schvaluje smlouvu o zajištění lisování a likvidace dovezeného čistírenského kalu v sušině 2-4 %
se zhotovitelem: Dobrovolný svazek obcí Pod Bukovou horou, Dolní Čermná 76, 56153 Dolní Čermná,
IČ 70959633. Smlouva se uzavírá v textu dle předloženého návrhu smlouvy.
Schváleno: 8 – 0 – 0
186/ ZO schvaluje rozpočtové změny dle návrhu rozpočtových změn, které se zakládají k tomuto
usnesení.
Schváleno: 8 – 0 – 0
187/ ZO schvaluje poskytnutí transferu ve výši 16.000,- Kč na vybudování splaškové kanalizace a
vodovodu panu Pavlu Kubíčkovi. Jedná se o příspěvek na úhradu nákladů na které se podíleli rovněž
občané obce, když náklady akce činily cca 100 tis. Kč. Jednalo se o připojení domů čp. 111, čp. 109 a čp.
107 ve Výprachticích.
Schváleno: 8 – 0 – 0
188/ ZO schvaluje navýšení příspěvku zřizovatele příspěvkové organizaci Základní škola Jindřicha
Pravečka, Výprachtice, okres Ústí nad Orlicí, a to o částku 32 tis. Kč. Příspěvek bude sloužit k pokrytí
nákupu interaktivní tabule a nové ledničky s mrazničkou.
Schváleno: 8 – 0 – 0
189/ ZO schvaluje zveřejnění záměru prodeje pozemku ppč. 3271/4 zaměřeného GP číslo 736-58/2014
pro k.ú. Výprachtice.
Schváleno: 8 – 0 – 0
190/ ZO schvaluje záměr pronájmu nebytových prostor v čp. 3 ve Výprachticích – ordinace praktického
lékaře. Záměr pronájmu se zveřejňuje na žádost MUDr. Novotného, který bude nadále ordinaci
provozovat jako jednatel firmy Bonanima s.r.o., se sídlem Malá Bučina 7, 273 24 Velvary, IČ: 02749335.
Schváleno: 8 – 0 – 0
191/ ZO souhlasí s úhradou nákladů na dopravu chrámového sboru za účelem vystoupení v Polsku.
Schváleno: 8 – 0 – 0
192/ ZO schvaluje poskytnutí příspěvku na obědy žákům Základní školy Jindřicha Pravečka,
Výprachtice, okres Ústí nad Orlicí, a to ve výši 5,- Kč na 1 odebraný oběd s účinností od 1. října 2014.
Schváleno: 8 – 0 – 0
193/ ZO schvaluje příspěvek na dojíždějí žáků do Základní školy Jindřicha Pravečka Výprachtice pro
rok školní 2014 až 2015 takto:
rodičům dojíždějících žáků z Lanškrouna ve výši 2000,- Kč
rodičům dojíždějících žáků z Čenkovic, Horních a Dolních Heřmanic ve výši 1000,- Kč
rodičům dojíždějícíh žáků z Výprachtic - Haldy a Výprachtic - Koburku ve výši 600,- Kč
V případě, že žák bude využívat pro dojíždění pro obě jízdy vozdlo obce nebo školy, příspěvek se
nevyplatí. V případě, že jednu jízdu žák vykoná autobusem ČSAD (hrmoadnou dopravou) a jednu jízdu
vozidlem obce nebo školy, vyplatí se výše uvedený příspěvek v poloviční výši.
Příspěvek se vyplatí nejdříve v únoru 2015.
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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