Zápis č. 9/2014 – ustavující zasedání ZO
6. 11. 2014

Zápis z ustavujícího veřejného zasedání Zastupitelstva obce ve Výprachticích konaného
dne 6. 11. 2014 v 18.00 hodin na sále kulturního domu Výprachtice.
Přítomni:

JUDr. M. Stejskal, L.Skalický DiS., L. Merta, Bc. M. Jandejsek,
Mgr. H. Katzerová, Ing. J. Falta, J. Koubek, J. Kollert, L.Junek,
P. Skalický, P. Tomiška

Omluveni:
Hosté:

V. Jandejsková, M. Hanyšová, V. Jandejsek, M. Chládek, M. Bašková,
R. Lerch, V. Lerch, Z. Bureš, R. Merta, P. Mertová, F. Merta,
B. Stejskalová, J. Stejskal, J. Smejkal, J. Katzer, B. Kolenyak, Č. Špičák

Schůzi bude řídit Miroslav Stejskal.
Miroslav Stejskal zahájil schůzi, přivítal nově zvolené zastupitele a hosty.
Seznámil přítomné s programem a nechal o programu hlasovat.

Program:
1. Zpráva o průběhu a platnosti komunálních voleb
2. Složení slibu členů zastupitelstva obce
3. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
4. Volba volební komise, návrhové komise a zapisovatele.
5. Volební řád.
6. Volba starosty, místostarosty a členů výborů zastupitelstva
7. Schválení jednacího řádu zastupitelstva obce – potvrzení stávajícího jednacího řádu
8. Různé
9. Ustanovení inventurních komisí
10. Stanovení odměn neuvolněným zastupitelům
11. Diskuse
12. Závěr
Má někdo ze členů zastupitelstva námitky, nebo návrhy na změnu programu?
Pokud ne, dávám hlasovat o dnešním programu:
Schváleno: 11 – 0 – 0

1/ Zpráva Okrskové volební komise:
Se správou seznámil dosavadní starosta JUDr. M. Stejskal.
Volby se konaly ve dnech 10.10. 2014 až 11.10.2014
Nevyskytly se žádné závady, počet oprávněných osob volit je 770, k volbám se dostavilo
voličů 515, bylo odevzdáno platných hlasů 514, voleb se zúčastnily 2 strany
ZO bere na vědomí rezignaci pana R. Smejkala, pana J. Pfeifera a paní M. Pfitznerové a
zároveň osvědčuje, že členem ZO se dne 4. 11. stal pan J. Kollert.
2/ Slib členů zastupitelstva:
Před složením slibu JUDr. M. Stejskal upozornil přítomné členy zastupitelstva, že odmítnutí
složit slib nebo složení slibu s výhradou má za následek zánik mandátu (§ 55 zákona č.
491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, v platném znění).
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JUDr. M. Stejskal přečetl slib:
„Slibuji věrnost České republice. Slibuji na svou čest a svědomí, že svoji funkci budu
vykonávat svědomitě, v zájmu obce Výprachtice a jejích občanů a řídit se Ústavou a zákony
České republiky“.
Členové ZO jednotlivě vstávají a skládají slib – konkrétně pronesli slovo „SLIBUJI“ a svým
podpisem potvrdili svůj slib. Písemný záznam o podpisu slibu je založen v usnesení ZO.
Žádný člen zastupitelstva neodmítl složit slib ani nesložil slib s výhradou

3/ Navržení zapisovatele – Mgr. Hana Katzerová
Schváleno: 11 – 0 – 0
Navržení ověřovatelé zápisů

P. Tomiška, J. Koubek
Schváleno: 11 – 0 – 0

4/ Volba volební komise ve složení: J. Koubek, L. Junek, L. Merta
Schváleno: 11 – 0 – 0
Volba návrhové komise ve složení: Ing. J. Falta, P. Skalický
Schváleno: 11 – 0 – 0
Volba mandátové komise ve složení: Mgr. H. Katzerová, P. Tomiška
Schváleno: 11 – 0 – 0
5/ Schválení volebního řádu.
Volební řád přečetl p. JUDr. M. Stejskal s tím, že vyzval přítomné zastupitele, aby se
vyjádřili, zda volebnímu řádu porozuměli.
Schváleno: 11 – 0 – 0
6/ Volba starosty a místostarosty a členů výborů zastupitelstva :
a/ Volba starosty obce:
Nyní přikročíme k volbě starosty a místostarosty obce. Před volbou starosty a místostarosty
obce dávám návrh, aby hlasování bylo tajné, každý z Vás napíše jméno starosty, kterého
navrhuje na volební lístek, označený razítkem obce, který Vám vydá volební komise. Úprava
volebního lístku bude provedena za plentou.
Před každým hlasováním byla dána možnost členům zastupitelstva i ostatním se vyjádřit k
předloženým návrhům.
Kandidáta na starostu navrhují zastupitelé za ČSSD Luďka Skalického, DiS.

Zvolení přítomní zastupitelé obce Výprachtice v tajném hlasování rozhodli, že starostou obce
Výprachtice bude pan Luděk Skalický, DiS.
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Schváleno: 11 – 0 – 0
Pan JUDr. M.Stejskal předal vedení veřejného zasedání zvolenému starostovi obce, který
všechny přítomné přivítal a poděkoval jim za projevenou důvěru.
b/ Volba místostarosty obce:
Zastupiteli za ČSSD je navrhován Miroslav Stejskal.
ZO rozhodlo na základě návrhu, že obec Výprachtice bude mít pouze jednoho neuvolněného
místostarostu obce.
Schváleno: 11 – 0 – 0
Volba místostarosty proběhne stejně jako volba starosty, tj. tajným hlasováním. Každý z
přítomných zastupitelů napíše jméno místostarosty na lístek, který mu vydá volební komise.
V prvním kole volby místostarosty byl zvolen pan JUDr. Miroslav Stejskal, a to počtem hlasů
8
Schváleno: 8 – 0 – 3
c/ Následuje volba předsedů a členů výborů a jednotlivých komisí zastupitelstva.
Výbory:
Do finančního výboru byli zvoleni: předseda:

Bc. M. Jandejsek
Schváleno: 11 – 0 – 0

členové:

L. Junek, Ing. J. Falta
Schváleno: 11 – 0 – 0
J. Koubek
P. Skalický, Mgr. J. Formánek

Do kontrolního výboru byli zvoleni: předseda:
členové:

Schváleno: 11 – 0 – 0
Komise:
Volba likvidační komise ve složení: předseda: P. Tomiška
člen : P. Skalický
Schváleno: 11 – 0 – 0
Do komise životního prostředí navrhuji tyto členy: předseda: J. Kulhánek
člen:
J. Kollert
Schváleno: 11 – 0 – 0
Do komise SPOZ se navrhuje : předseda: Mgr. H. Katzerová,
členové: P. Tomiška a M. Bašková
Schváleno: 11 – 0 – 0
Do rady školy se navrhují : J.Kollert, P.Tomiška, L.Junek

Schváleno: 11 – 0 – 0

Do funkce oddávajícího navrhuji JUDr. M.Stejskala

Schváleno: 10 – 0 – 1

3

Zápis č. 9/2014 – ustavující zasedání ZO
6. 11. 2014

7/ Dalším bodem ustavujícího zasedání zastupitelstva obce je schválení jednacího řádu:
Dávám návrh, aby se zastupitelstvo řídilo dosavadním platným jednacím řádem
zastupitelstva.
Schváleno: 11 – 0 – 0
8/ ZO schvaluje uzavření kupní smlouvy na základě které vykupuje obec Výprachtice od
Paní M. J. pozemek parc.č. 1352/4 o výměře 51 m2, zaměřený GP číslo 743-97/2014 pro k.ú.
a obec Výprachtice. Pozemek se vykupuje za vzájemně dohodnutou cenu 50 Kč za 1 m2.
Smlouva se uzavírá za podmínek, dle předloženého návrhu kupní smlouvy. Náklady spojené s
převodem hradí kupující, tj. obec Výprachtice.
Schváleno: 11 – 0 – 0
9) ZO schvaluje nákup materiálu na oplocení pozemku – ochranné pásmo 1. st. vodního
zdroje Zaječín. Předpokládané náklady na nákup sloupků, pletiva, drátu a dalšího potřebného
materiálu činí 100 tis. Kč.
Schváleno: 11 – 0 - 0
10) ZO schvaluje opravu usnesení číslo 6/2014 tak, že po opravě bude usnesení číslo 6, ze
dne 26. 2. 2014, znít takto:
ZO schvaluje převedení zlepšeného hospodářského výsledku hospodaření příspěvkové
organizace Mateřská škola Výprachtice, který představuje částku 888,86 Kč do rezervního
fondu této organizacepro rok 2014. Prostředky budou použity pro provoz. Do fondu odměn se
přiděluje 0.
Schváleno: 11 – 0 – 0
11) ZO schvaluje doplnění svého usnesení číslo 202, ze dne 30. 9. 2014 tak, že záloha dotace
poskytnutá Státním fondem životního prostředí ČR na akci Svážíme bioodpad z obce
Výprachtice bude činit pouze 60 % nákladů akce, tj. 485.258,- Kč. Obec do doby, než bude
proplacena celá dotace (ve výši 90 % vysoutěžené částky), bude povinna dofinancovat tuto
akci částkou 323.506,- Kč.
Schváleno: 11 – 0 – 0
12/ ZO schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí příspěvku Mikroregionu SeveroLanškrounsko, se sídlem Dolní Čermná čp. 76, 561 53 Dolní Čermná, IČ 01349341, a to ve
výši 60.000,- Kč. Jedná se o příspěvek obce Výprachtice k dotaci na pořízení biokompostérů
a drtičů větví. Smlouva se uzavírá dle předloženého návrhu smlouvy, která se zakládá k
tomuto usnesení.
Schváleno: 11 – 0 – 0
13/ ZO schvaluje nákup 2 ks radarových měřičů rychlosti. Nákup měřičů rychlosti zajistí
starosta obce, a to na základě obeslání nejméně tří firem, které tyto měřiče dodávají. Přednost
mají firmy, které jsou současně výrobci těchto zařízení. Cena 2 ks měřičů rychlosti nesmí
překročit 100.000,- Kč.
Schváleno: 10 – 0 – 1
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14/ ZO schvaluje rozpočtové změny dle předloženého návrhu rozpočtových změn číslo 8,
který se zakládá k tomuto usnesení jako jeho příloha.
Schváleno: 9 – 0 – 2
15/ ZO schvaluje provedení inventarizace majetku obce ke dni 30. 11. 2014, přičemž stanoví
následující inventarizační komise:
hlavní inventarizační komisi ve složení:
předseda: Jan Koubek
členové: Hana Katzerová, Hana Havelková
dílčí inventarizační komise:
SDH Výprachtice:

předseda: Jiří Falta
členové: Petr Pfeifer, Luděk Skalický

SDH Koburk:

předseda: Hana Katzerová
členové: Luděk Skalický, Jiří Katzer

Knihovna Výprachtice:

předseda: Hana Havelková
členové: Petr Tomiška, Zdenek Bureš

Knihovna Koburk:

předseda: Petr Skalický
členové: Václav Lerch, Martin Jandejsek

Pohledávky:

předseda: Petr Tomiška
členové: Luboš Merta, Marie Bašková

Místní komunikace:

předseda: Petr Skalický
členové: Luboš Merta, Petr Tomiška

Obecní údržba:

předseda: Miroslav Stejskal
členové: Jan Šponiar, Josef Bašek

Vodovod a ČOV:

předseda: Martin Jandejsek
členové: Hana Havelková, Libor Junek

Obecní úřad:

předseda: Luděk Skalický
členové: Marie Bašková, Hana Havelková

Hostinec U Jana:

předseda: Jan Koubek
členové: J. Kollert, Petr Tomiška
Schváleno: 11 – 0 – 0

16/ ZO v souladu s nařízením vlády č. 3/2003 § 2 stanoví následující odměny neuvolněným
členům zastupitelstva:
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− místostarosta ve výši 1/3 měsíční odměny, včetně příplatků, uvedených v příloze č. 1
k nařízení vlády č. 37/2003 Sb.
− předsedové výborů a komisí ve výši ½ měsíční odměny, včetně příplatků, uvedených
v příloze č. 1 k nařízení vlády č. 37/2003 Sb.
− ostatní členové ve výši ½ měsíční odměny, včetně příplatků, uvedených v příloze č. 1
k nařízení vlády č. 37/2003 Sb.
Předsedům a členům výborů a komisí, kteří nejsou členy zastupitelstva obce, náležejí
měsíční odměny v obdobné výši, jak je uvedeno v tomto článku (předsedové výborů a komisí
a ostatní členové ½ měsíční odměny, včetně příplatků, uvedených v příloze č. 1 k nařízení
vlády č. 37/2003 Sb. v platném znění). Odměna se poskytne na základě dohody o provední
práce.
Schváleno: 11 – 0 – 0
17/ ZO schvaluje dodatek číslo 3 ke smlouvě o dílo s firmou Institut regionálních informací,
s.r.o., Brno, Beethovenova 4, 60200 Brno, IČ 25585991, a to v textu dle předloženého návrhu
dodatku. Cena díla se navyšuje o částku 17.424,- Kč, všetně DPH. Důvodem navýšení ceny je
doplnění ploch pro výrobu nad rámec smluvního ujednání.
Schváleno: 11 – 0 – 0
18/ ZO schvaluje prodej pozemku parc. číslo 3271/4, nově vzniklého dělením původního
pozemku parc. číslo 3271/1 v k.ú. Výprachtice, které bylo provedeno GP číslo 736-58/2014
pro k.ú. a obec Výprachtice. Pozemek se prodává manželům L. a Z. K.. Prodej pozemku se
schvaluje za cenu stanovenou znalcem. Náklady spojené s převodem, vyjma 1/2 nákladů
spojených s pořízením geometrického plánu - zaměření obecní cesty, hradí kupující.
Schváleno: 11 – 0 – 0
19/ ZO bere na vědomí:
a) Dohodu uzavřenou s firmou EG Invest s.r.o., která se týká smlouvy schválené ZO pod
číslem usnesení 213/2014, ze dne 30. 9. 2014.
b) Objednávku služeb, jejichž výsledkem je vypracování projektové žádosti o poskytnutí
podpory a zajištění čerpání prostředků z operačního programu životního prostředí,
prostřednictvím Státního fondu ŽP, resp. Ministerstva ŽP na projekt „Svážíme bioodpad v
obci Výprachtice“ ve výši 20 000,- Kč bez DPH.
c) Uzavření smlouvy o poskytování projektového managementu na akci Svážíme Bioodpad z
obce Výprachtice, a to v textu dle předloženého návrhu smlouvy.
Schváleno: 11 – 0 – 0
20/ ZO souhlasí s projektovou dokumentací pro územní řízení i stavební řízení na akci
„Modernizace farmy Výprachtice“.
Schváleno: 10 – 0 – 1
21/ ZO zveřejňuje záměr prodeje pozemku ppč. 3235/36 o výměře 419 m2, zaměřeného GP
číslo 738 – 150/2014 pro k.ú. a obec Výprachtice. Pozemky se prodávají za cenu stanovenou
znalcem. Náklady spojené s převodem hradí kupující.
Schváleno: 11 – 0 – 0
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22/ ZO schvaluje uzavření kupní smlouvy o výkupu pozemků ppč. 80/2 a ppč. 79/3,
zaměřených GP číslo 738-150/2014 pro k.ú. a obec Výprachtice. Pozemky se vykupují od
manželů H. a F. H. Pozemky se vykupují za účelem narovnání majetkoprávních vztahů k
obecní cestě. Pozemky se vykupují za cenu stanovenou znalcem. Náklady spojené s
převodem hradí kupující.
Schváleno: 11 – 0 – 0
Diskuse:
1) P. JUDr. M. Stejskal vystoupil a poděkoval přítomným za zvolení.
2) P. J. Falta vystoupil s dotazem – proč nejsou u navrhovaných usnesení na výkup a
prodej pozemků uváděny i ceny za dané pozemky.
Odpověď: Ceny se stanovují na základě znaleckých posudků. Tyto posudky jsou
vyhotovovány až na základě toho, zda zastupitelstvo případný výkup či prodej daných
pozemků schválí.
3) Dotaz p. Hanyšové – kdo bude ve Výprachticích řídit stavební úřad?
Odpověď: Bude vyhlášeno výběrové řízení. Do uzavření pracovní smlouvy s novým
referentem stavebního úřadu bude chod stavebního úřadu řešen smluvně oprávněnou úřední
osobou.
Zpráva návrhové komise: jednotlivé body zasedání byly projednány a jednotlivě schváleny.
Zpráva mandátové komise: veřejného zasedání se zúčastnilo 11 členů zastupitelstva, schůze
je usnášeníschopná.
Závěr: Starosta obce poděkoval přítomným zastupitelům a hostům za účast a veřejné
zasedání ukončil.

Zapsala: Mgr. Hana Katzerová

Ověřovatelé:

Starosta:

…........................................
Ing. Jiří Falta

….....................................
Luděk Skalický, Dis.

…........................................
Jan Koubek
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