Zápis č. 10/2014 – zasedání ZO
1. 12. 2014

Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce ve Výprachticích konaného dne 1. 12.
2014 v 18.00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Výprachtice
Přítomni:

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

Omluveni:

L. Merta

Hosté:

L. Chládek, M. Chládek, J. Lerch

Program:
1. Zahájení
2. Schválení programu jednání ZO
3. Schválení mandátové a návrhové komise
4. Schválení smlouvy o poskytnutí podpory ze SFŽP ČR v rámci Operačního programu
Životní prostředí na akci „Svážíme bioodpad z obce Výprachtice“.
5. Schválení smlouvy o poskytnutí podpory ze SFŽP ČR v rámci Operačního programu
Životní prostředí na akci „Snížení imisí – Pořízení čistící komunální techniky –
Výprachtice“.
6. Rozpočtové změny
7. Rozpočtové provizorium
8. Schválení poplatku za komunální odpad na rok 2015
9. Různé
10. Diskuse
11. Návrh usnesení
12. Závěr
Starosta obce Luděk Skalický, Dis. Zahájil schůzi zastupitelstva, přivítal zastupitele a
přítomné hosty.
Předložený program jednání byl schválen.
Schváleno: 10 – 0 – 0
Volba komisí:
Navrhuji aby komise mandátová pracovala ve složení:
J. Kollert a P. Skalický
Schváleno: 8 – 0 – 2
Navrhuji aby návrhová komise pracovala ve složení:
J. Falta a M. Jandejsek
Schváleno: 8 – 0 – 2

23/ ZO schvaluje uzavření smlouvy č. 14215514 o poskytnutí podpory ze Státního fondu
životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí mezi Obcí
Výprachtice a Státním fondem životního prostředí České republiky, se sídlem Kaplanova
1931/1, 148 00 Praha 11, IČ: 00020729. Předmětem smlouvy je mj. Poskytnout příjemci
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podpory tj. obci Výprachtice dotaci ve výši dle smlouvy. Podpora je určena výhradně na akci
„Svážíme bioodpad z obce Výprachtice“. Smlouva se uzavírá za podmínek uvedených dále v
textu předloženého návrhu smlouvy, který se zakládá k tomuto usnesení.
Schváleno: 10 – 0 – 0
24/ ZO schvaluje uzavření smlouvy č. 14222782 o poskytnutí podpory ze Státního fondu
životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí mezi Obcí
Výprachtice a Státním fondem životního prostředí České republiky, se sídlem Kaplanova
1931/1, 148 00 Praha 11, IČ: 00020729. Předmětem smlouvy je mj. Poskytnout příjemci
podpory tj. obci Výprachtice dotaci ve výši dle smlouvy. Podpora je určena výhradně na akci
„Snížení imisí – Pořízení čistící komunální techniky – Výprachtice“. Smlouva se uzavírá dále
za podmínek uvedených dále v textu předloženého návrhu smlouvy, který se zakládá k tomuto
usnesení.
Schváleno: 10 – 0 – 0
25/ ZO schvaluje rozpočtové změny, a to v textu dle předloženého návrhu rozpočtových
změn, které se zakládají k tomuto usnesení.
Schváleno: 10 – 0 – 0
26/ ZO schvaluje rozpočtové provizorium na rok 2015, a to ve výši čerpání rozpočtu 2014.
Současně se schvalují pravidla rozpočtového provizoria dle předloženého návrhu, který se
zakládá k tomuto usnesení.
Schváleno: 10 – 0 – 0
27/ ZO schvaluje obecně závaznou vyhlášku obce Výprachtice č. 2/2014, kterou se mění OZV
č. 2/2012 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadů. Na rok 2015 činí poplatek pro fyzické osoby
581,- Kč, s tím, že sazba poplatku dle §10b odst. 4 písm. a) zákona o místních poplatcích je
82,- Kč a sazba poplatku dle §10b odst. 4 písm. b) zákona o místních poplatcích je 468,- Kč.
Pro podnikající fyzické a právnické osoby činí za 1 popelnici v roce 2015 poplatek 1 122,-Kč
bez DPH.
Schváleno: 10 – 0 – 0
28/ ZO souhlasí s připojením pozemku ppč. 1296/3 v k.ú. Koburk na obecní vodovod a
splaškovou kanalizaci, důvodem je stavba rodinného domu paní Alice Vackové.
Schváleno: 10 – 0 – 0
29/ ZO bylo seznámeno s návrhem Mgr. Zdenky Holečkové, ohledně odkoupení domu čp.
369 ve Výprachticích. Tento návrh bude nutné důkladně posoudit, a to jak z hlediska
nabídnuté ceny, tak i z hlediska nákladů potřebných na rekonstrukci, včetně možnosti získání
dotace.
Schváleno: 10 – 0 – 0
30/ ZO souhlasí s jednorázovým vyplacením odchodného bývalému starostovi obce, které mu
přísluší na základě ust. § 75 odst. 7 zákona číslo 128/2000 Sb. v platném znění.
Schváleno: 9 – 0 – 1
31/ ZO schvaluje uzavření darovací smlouvy na základě které daruje obci Výprachtice pan
Jaroslav Chládek, drobnou sakrální stavbu kříže se zlaceným Krucifixem na pískovcovém
podstavci na pozemku parc. číslo 1212/11 v k.ú. a obci Výprachtice. K pozemku ppč. 1212/1
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v k.ú. Výprachtice zřizuje pan Jaroslav Chládek ve prospěch oprávněné obce Výprachtice
věcné břemeno (služebnost) spojené s právem umístit stavbu kříže na předmětném pozemku,
jakož i vstupovat a vjíždět na předmětný pozemek za účelem provádění údržby a oprav této
drobné stavby. Věcné břemeno bude zřízeno v nezbytném rozsahu nutném pro řádný výkon
vlastnického práva. Náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí obec Výprachtice.
Schváleno: 10 – 0 – 0
32/ ZO schvaluje uzavření darovací smlouvy na základě které daruje obci Výprachtice pan
David Skalický, drobnou sakrální stavbu kovového kříže na kamenném podstavci na pozemku
parc. číslo 2899/1 v k.ú. a obci Výprachtice. K pozemku ppč. 2899/1 v k.ú. Výprachtice
zřizuje pan David Skalický ve prospěch obce Výprachtice věcné břemeno (služebnost)
spojené s právem umístit stavbu kovového kříže na předmětném pozemku, jakož i vstupovat a
vjíždět na předmětný pozemek za účelem provádění údržby a oprav této drobné stavby. Věcné
břemeno bude zřízeno v nezbytném rozsahu nutném pro řádný výkon vlastnického práva.
Náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí obec Výprachtice.
Schváleno: 9 – 0 – 1
33/ ZO schvaluje podání žádostí o tyto dotace:
a) Žádost o dotaci na MMR na dokončení oplocení hřiště u základní školy a novou dráhu a
doskočiště na tomto hřišti, předpokládané náklady cca 300 tis. Kč s tím, že obec dofinancuje
30 % celkových nákladů akce.
b) Žádost o dotaci na Pardubický kraj určenou na restaurování drobných památek, konkrétně
na kovový křížek s Krucifixem na pískovcovém podkladu na pozemku ppč. 1212/11 v k.ú.
Výprachtice (Halda vedle Kapličky).
v) Žádost o dotaci na MMR na opravu drobné sakrální stavby kovového kříže na pozemku
ppč. 2899/1 v k.ú. Výprachtice.
Schváleno: 10 – 0 – 0
34/ ZO schvaluje zadání veřejné zakázky na zřízení dvou nových WC v budově čp. 390 ve
Výprachticích (základní škola). Název zakázky: Přístavba soc. zařízení na I. st. ZŠ J.P.
Výprachtice. Předpokládané náklady akce činí cca 150 tis. Kč.
K provedení výběru zhotovitele se stanoví komise ve složení: J. Falta, M. Jandejsek a J.
Formánek. Komise předloží starostovi obce zprávu o výběru zhotovitele. Starosta obce se
zmocňuje k uzavření smlouvy o dílo s vybraným uchazečem.
Schváleno: 10 – 0 – 0
35/ ZO souhlasí s instalací nového technologického zařízení do vodojemu Zaječín
(odkyselovací jednotka, mechanický filtr apod.).
Schváleno: 10 – 0 – 0
36/ ZO schvaluje zápis z dílčího přezkoumání hospodaření obce. Přezkoumané období od
1.1.2014 do 11.9.2014.
Schváleno: 10 – 0 – 0
37/ ZO schvaluje odpisový plán Základní školy Jindřicha Pravečka, Výprachtice, okres Ústí
nad Orlicí na rok 2015, Odpisový plán se schvaluje dle návrhu odpisového plánu, a je
součástí tohoto usnesení.
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Schváleno: 10 – 0 – 0
38/ ZO schvaluje příspěvek zaměstnavatele na životní pojištění 500,- Kč měsíčně starostovi
obce Výprachtice.
Schváleno: 9– 0 – 1
39/ ZO schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace v požární ochraně na
výdaje jednotky sboru dobrovolných hasičů obce pro rok 2014 – ostatní části dotace, s
Pardubickým krajem, Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice, ve výši dle smlouvy.
Smlouva se uzavírá za podmínek uvedených dále v textu předloženého návrhu smlouvy, který
se zakládá k tomuto usnesení.
Schváleno: 10 – 0 – 0
40/ ZO schvaluje poskytnutí finančního transferu ve výši 7.000,- Kč SDH Výprachtice.
Finanční transfer se poskytuje za účelem pořádání detského maškarního karnevalu dne 18. 1.
2015.
. Schváleno: 10 – 0 – 0

Diskuse:
1) Pan M. Chládek vystoupil s dotazem, proč se kupoval AVANT 750 – malý kolový
nakladač – zametací stroj.
Odpověď: Stroj byl vybrán na základě nejvýhodnější nabídky z výběrového řízení.
V podmínkách pro výběrové řízení byl kladen důraz na co nejširší možnosti využití.
2) Pan M. Chládek vystoupil s dotazem, zda by se budova čp. 369 mohla využít i na jiné
účely, popř. obchbod.
Odpověď: Obec bude o možném nákupu tohoto domu dále jednat. Případné možné
využití bude otázkou dalšího jednání.
3) Pan M. Chládek vystoupil s dotazem, zda by se drobné sakrální stavby křížů neměly
přenést na hřbitov.
Odpověď: Z historického a kulturního hlediska je doporučováno ponechat sakrální
stavby křížů na stávajících místech
4) Pan M. Chládek dále vystoupil s dotazem ohledně zarostlých pomníků.
Odpověď: Úprava dřevin je plánována na zimní, případně jarní měsíce.
5) Pan M. Chládek vznesl připomínku, že by umělci při Besedě s důchodci neměli
vystupovat pod pódiem.
Odpověď: Vystupující mají program takto připravený a je založený na přímém
kontaktu s publikem, obec Výprachtice nemůže zasahovat do připraveného programu.
6) Dotaz pana L. Chládka – mohli by zastupitelé vysvětlit občanům, co znamená
„svážíme bioodpad“?
Odpověď: obec zasjistí požadované informace pro občany.
7) Dotaz pana L. Chládka – kolika hlasy byl zvolen pan starosta? Dle pana L. Chládka
nebylo uvedeno v zápise.
Odpověď: Byl zvolen 11 hlasy, v zápise byla tato informace zřetelně uvedena, zápis
byl zveřejněn ve Výprachtických novinách č. 6 – listopad 2014.
8) Dotaz pana L. Chládka – zda by se mohli více specifikovat jednotlivé body zápisu.
Odpověď: Většina bodů je v zápise uvedena podrobně, na podrobnost zápisu bude
kladen důraz.
9) Dotaz pana L. Chládka – proč je nutné v základní škole doplnit další sociální zařízení?
Odpověď: Vzhledem k tomu, že došlo k navýšení počtu žáků na 1. stupni (nastoupily
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silné ročníky), je potřeba zřídit jedno WC pro chlapce a jedno WC pro dívky.
Důvodem je plnění hygienických norem.
10) Dotaz pana Kollerta – proč dojíždí některé děti z naší obce do Lanškrouna?
Odpověď: Důvodů je více, tím hlavním je to, že si rodiče mohou vybrat, do které
školy bude jejich dítě docházet. Obec uvedené nedokáže ovlivnit a to přestože obec
zajistila jednak dojíždění dětí a též přispívá na stravování dětí.

Zpráva návrhové komise: jednotlivé body zasedání byly projednány a jednotlivě schváleny.
Zpráva mandátové komise: veřejného zasedání se zúčastnilo 10 členů zastupitelstva, schůze
je usnášeníschopná.
Závěr: Starosta obce poděkoval přítomným zastupitelům a hostům za účast a veřejné
zasedání ukončil.
Zapsala: Hana Katzerová

Ověřovatelé:

Starosta:

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

….....................................
Luděk Skalický, DiS.

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