Zápis č. 3/2015
17. 6. 2015

Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce ve Výprachticích konaného dne 17. 6. 2015
v 18.00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu Výprachtice.
Přítomni:

L. Skalický DiS., JUDr. M. Stejskal, Mgr. H. Katzerová, L.Junek, P. Tomiška,
Ing. J. Falta, Luboš Merta, P. Skalický

Omluveni:

Bc. M. Jandejsek, J. Koubek, J. Kollert

Hosté:

J. Lerch, M. Bašková, R. Lerch, I. Blažková

Program:
1/
2/
3/
4/
5/
6/
7/
8/
9/
10/
11/
12/
13/
14/
15/
16/

Zahájení
Schválení programu jednání ZO
Schválení složení mandátové a návrhové komise
Schválení přijetí dotací (oprava křížku, hřiště ZŠ)
Schválení postupu ohledně ukončení úvěrové smlouvy
Schválení smlouvy na likvidaci bioodpadu
Rozpočtové změny
Schválení výjimky z počtu žáků ZŠ Výprachtice
Projednání a schválení záměrů prodeje a pronájmu pozemků
Schválení podání žádosti o dotaci od Pardubického kraje na
dostavbu vodovodu, zadání výběrového řízení
Schválení smluv na zřízení věcných břemen - služebnosti
Uzavření příkazní smlouvy na investorskou činnost - dostavba
vodovodu Výprachtice
Různé
Diskuze
Návrh usnesení
Závěr

Starosta obce Luděk Skalický, DiS. Zahájil schůzi zastupitelstva, přivítal zastupitele a přítomné
hosty.
Předložený program jednání byl schválen.
Schváleno: 7 – 0 – 0
Volba komisí:
Navrhuji aby mandátová komise pracovala ve složení:

J. Falta, P. Skalický
Schváleno: 7 – 0 – 0

aby návrhová komise pracovala ve složení:

M. Stejskal, L.Junek
Schváleno: 7 – 0 – 0

40) ZO Výprachtice schvaluje přijetí dotace od Pardubického kraje z proramu podpory stavební
obnovy a restaurování kulturních památek a drobných objektů památkového charakteru v
Pardubickém kraji pro rok 2015, konkrétně na projekt: „Výprachtice, restaurování litinového kříže
u čp. 31“. Výše poskytnuté dotace činí 40 tis. Kč.
Schváleno: 7 – 0 – 0
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41) ZO Výprachtice schvaluje uzavření smlouvy o dílo na projekt: „Výprachtice, restaurování
litinového kříže u čp. 31“ se zhotovitelem Hynkem Bláhou sochařem, restaurátorem, se sídlem 517
71 Vysoký Újezd 1, IČ: 64216764. Smlouva se schvaluje v textu dle předloženého návrhu
smlouvy, který se zakládá k tomuto usnesení.
Schváleno: 7 – 0 – 0
42) ZO Výprachtice schvaluje přijetí dotace od Ministertsva pro místní rozvoj ČR na akci „Naše
hřiště“ (hřiště u ZŠ Výprachtice), identifikační číslo EDS 117D815003577. Výše dotace činí
204.000,- Kč. ZO současně schvaluje dofinancování akce z vlastních prostředků částkou 87.661,Kč.
Schváleno: 7 – 0 – 0
Dostavil se pan L. Merta
43) ZO obce Výprachtice schvaluje zadání zakázky malého rozsahu na akci „Naše hřiště“, a to
postupem dle ust. § 18 odst. 5 a v souladu s ust. § 6 zál. číslo 137/2006 Sb. v platném znění s tím,
že budou osloveny nejméně 3 firmy. Zadání zakázky se schvaluje v textu dle předloženého návrhu
výzvy, která se zakládá k tomuto usnesení. K provedení výběrového řízení se určuje komise ve
složení: Ing. Jiří Falta, Petr Tomiška, Libor Junek. ZO pověřuje starostu obce k uzavření smlouvy s
uchazečem, který předloží nejvýhodnější nabídku.
Schváleno: 8 – 0 – 0
44) ZO obce Výprachtice pověřuje starostu obce k jednání o ukončení úvěrové smlouvy s Českou
spořitelnou a.s., Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ: 14000, IČ 45244782, číslo úvěrové smlouvy
je 0394917419. Starosta je oprávněn podepsat dokument, kterým bude úvěrová smlouva ukončena.
Důvodem ukončení je nečerpání prostředků v roce 2014, což smlouva původně předpokládala.
Schváleno: 8 – 0 – 0
45) ZO schvaluje uzavření smlouvy o odběru a ukládání bioodpadu s firmou Okrasné ovocné
školky, se sídlem Dobrovského 1158, 56301 Lanškroun, IČ 49316184. Smlouva se schvaluje za
podmínek dle předloženého návrhu smlouvy a zakládá se jako příloha k tomuto usnesení.
Schváleno: 8 – 0 – 0
46) ZO schvaluje rozpočtové změny dle předloženého návrhu č. 2 rozpočtových změn.
Schváleno: 8 – 0 – 0
47) 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 2015/2016.
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: 8 – 0 – 0
48) ZO schvaluje záměr prodeje těchto pozemků:
a) Ppč. 3122 v k.ú. Valteřice u Výprachtic, a to na základě žádosti Stanislava a Ivy Svobodových.
Schváleno: 8 – 0 – 0
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b) Ppč. 1518/1 v k.ú. Koburk na základě žádosti Libora a Simony Helbichových.
Schváleno: 8 – 0 – 0
c) Ppč. 3150/2 a část 208/1 v k.ú. Výprachtice na žádost B. Vardanové a T. Zámečníka.
Schváleno: 8 – 0 – 0
d) Ppč. 260/2 vzniklé z částí původních ppč. 260/2 a 3148/22 vše v k.ú. Výprachtice zaměřené GP
č. 759-46/2015 na žádost Jany Cedrové, bytem Výprachtice 391.
Schváleno: 8 – 0 – 0
49) ZO schvaluje prodej pozemku parc. č. 3271/4 v k.ú. a obci Výprachtice, zaměřeného GP číslo
736-58/2014, manželům Vladimírovi a Lence Kašparovým. Pozemky se prodávají za cenu
stanovenou znalcem. Náklady spojené s převodem pozemku hradí kupující.
Schváleno: 8 – 0 – 0
50) ZO schvaluje prodej pozemku parc. č. 1779/18 v k.ú. Koburk manželům Stanislavu a Marii
Lerchovým. Pozemky se prodávají za cenu stanovenou znalcem. Náklady spojené s převodem
pozemku hradí kupující, dle GP 122-30/2014.
Schváleno: 8 – 0 – 0
51) ZO schvaluje prodej pozemku parc. č. 3153/3 v k.ú. Valteřice, zaměřeného GP číslo 17646/2015, panu Bc. Jiřímu Vogelovi. Pozemky se prodávají za 1,8 násobek ceny stanovené
znalcem. Náklady spojené s převodem pozemku hradí kupující. Současně bude řešen přístup pro
spoluvlastníka na stavební parcele 78 v k.ú. Valteřice
Schváleno: 8 – 0 – 0
52) ZO ruší své usnesení číslo 6 ze dne 25. 2. 2015.
Schváleno: 8 – 0 – 0
53) ZO souhlasí se zveřejněním záměru směny pozemků ve vlastnictví obce Výprachtice, a to
pozemků ppč. 2397/8, ppč. 2386/1 a ppč. 2397/10 v k.ú. Výprachtice za pozemky ppč. 1998/1,
ppč. 1997/1 a zastavitelnou část ppč. 1994/1 v k.ú. a obci Výprachtice, které jsou ve vlastnictví
pana Aleše Matějky. Důvodem směny pozemků, je zajištění území pro výstavbu a související
potřeby (příjezdová komunikace a inženýrské sítě) s předmětnou výstavbou v lokalitě Hoblovna.
Schváleno: 8 – 0 – 0
54) ZO schvaluje podání žádosti o dotaci z prostředků Pardubického kraje (rozvoj vodovodu a
kanalizací) na akci „Výprachtice – dostavba vodovodu“. Jedná se o akci o předpokládaném objemu
do 6 mil. Kč.
Schváleno: 8 – 0 – 0
55) ZO schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene o zřízení složebnosti vedení
splaškové kanalizační přípojky přes zatížené pozemky ppč. 404 a ppč. 405 v k.ú. a obci
Výprachtice. Povinnými ze zřízení skužebnosti jsou Simona Pelzlová a pan Ivo Pelz. Obec
Výprachtice má na základě předmětné smlouvy právo umístit a vést kanalizační přípojku přes
zatížené pozemky ppč. 404 ppč. 405 v k.ú. a obci Výprachtice, včetně práva vstupu a vjezdu na
zatížené pozemky ppč. 404 a ppč. 405 v k.ú. Výprachtice. Rozsah věcného břemeno vymezuje GP
číslo 760-47/2015 pro k.ú. Výprachtice. Věcné břemeno se schvaluje za jednorázovou úplatu 2
000,- Kč.
Schváleno: 8 – 0 – 0
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56) ZO schvaluje zadání veřejné zakázky malého rozsahu postupem dle ust. § 6 a § 18 odst. 5 zák.
číslo 137/2006 Sb., v platném znění na akci „Výprachtice – dostavba vodovodu“. Veřejná zakázka
se zadává v rozsahu a za podmínek dle předloženého návrhu, který se zakládá k tomuto usnesení.
Za účelem provedení výběrového řízení na základě výzvy učiněné 5 vybraným zájemcům se
stanoví komise ve složení: Bc. Martin Jandejsek, Petr Skalický a Luboš Merta
Schváleno: 8 – 0 – 0
57) ZO obce Výprachtice schvaluje uzavření příkazní smlouvy s firmou Hudeček s.r.o., Husova
888, 56201 Ústí nad Orlicí, IČ: 25922319. Předmětem díla je administrace výběrového řízení a
další práce spojené s podáním žádosti o dotaci prostřednictvím Pardubického kraje na akci
„ Dostavba vodovodu Výprachtice“. Smlouva se uzavírá za podmínek dle předloženého návrhu
příkazní smlouvy.
Schváleno: 8 – 0 – 0
58) ZO schvaluje Smlouvu o poskytnutí individuální dotace s příjemcem MAS Orlicko, z.s.
Divišova 669, 56401 Žamberk, IČ: 27034186. Doatce se poskytuje za účelem realizace akce
„Financování hlavní činnosti MAS Orlicko v roce 2015. Výše dotace činí 9.890,- Kč. ZO ukládá
starostovi obce uzavřít veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí individuální dotace s příjemcem MAS
Orlicko.
Schváleno: 8 – 0 – 0
59) ZO souhlasí s provedením výkopu v šířce 30 cm a hloubce 50 cm v prostoru křižovatky na
sídlišti Koburk – naproti domu pana Martina Jandejska, a to na základě žádosti pana Stanislava
Helbicha, to vše za podmínky, že práce budou provedeny až na základě uzavření smlouvy ve které
se žadatel zaváže, že uhradí náklady nutné pro uvedení asfaltové komunikace do původního stavu.
Schváleno: 8 – 0 – 0
60) ZO souhlasí s napojením pozemku ppč. 441/3 v k.ú. Výprachtice na obecní komunikaci.
Souhlas se vydává na základě žádosti manželů Jany a Jiřího Hegerových.
Schváleno: 8 – 0 – 0
61) ZO schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti s firmou ČEZ
Distribuce a.s., se sídlem Děčín IV- Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 40502, IČ 24729035.
Předmětnou smlouvou se zatěžuje pozemek 3228/1 v k.ú. Výprachtice. Na základě předmětné
smlouvy se zřizuje nové odběrné místo pro vlastníka ppč. 1866 v k.ú. Výprachtice. Oprávněný z
věcného břemene je oprávněn umístit na předmětný pozemek zařízení distribuční soustavy a za
daným účelem má právo oprávněná ze služebnosti vstupovat a vjíždět na zatížený pozemek za
účelm umístění, údržby a oprav předmětného zařízení. Věcné břemeno se zřizuje za jednorázovou
úplatu 1000,- Kč. Smlouva se uzavírá dále za podmínek uvedených v návrhu smlouvy, která se
zakládá k tomuto usnesení.
Schváleno: 8 – 0 – 0
62) ZO schvaluje celoroční hospodaření obce Výprachtice a závěrečný účet obce Výprachtice za
rok 2014, včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce Výprachtice za rok 2014,
včetně dalších příloh 2, 3, 4, které tvoří výkazy obce a dává souhlas s celoročním hospodařením
obce Výprachtice bez výhrad.
Schváleno: 8 – 0 – 0
63) ZO souhlasí s prominutím 50% nákladů na vytápění prostor lékárny v čp. 175 za rok 2014
MUDr. Václavu Kmentovi ve výši 4 018,- Kč. MUDr. Kment zaplatí náklady na vytápění lékárny
v čp. 175 za rok 2014 v celkové výši 4 018,- Kč.
Schváleno: 7 – 1 – 0
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64) ZO schvaluje smlouvu o užití databáze ZABAGED se společností GEPRO, spol. s r.o., se
sídlem Štefánikova 77/52, 150 00 Praha 5, IČ 44851529. Smlouva se schvaluje v textu dle
předloženého návrhu smlouvy.
Schváleno: 8 – 0 – 0
65) ZO schvaluje vypovězení smlouvy s firmou EKO-LAB Žamberk spol. s r.o., IČ: 13582488 na
veškeré rozbory pitných i odpadních vod. Současně ZO schvaluje uzavření nové smlouvy, na výše
uvedené, s firmou Orlická laboratoř, s.r.o. se sídlem Lhotka 219, 560 03 Česká Třebová, IČ:
60912677. Důvodem je lepší cenová nabídka Orlické laboratoře.
Schváleno: 8 – 0 – 0
66) ZO schvaluje ceny za prodej dřeva ze samotěžby za 1m3 ve výši 200,- Kč měkké a 300,- Kč
tvrdé a za připravené dřevo v metrech na ČOV za 1 prmr ve výši 700,- Kč měkké a 900,- Kč
tvrdé. Ceny jsou uvedeny včetně DPH.
Schváleno: 8 – 0 – 0
67) ZO schvaluje Obecně závaznou vyhlášku obce Výprachtice č. 1/2015 o stanovení systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a
nakládání se stavebním odpadem na území obce Výprachtice, zároveň se zrušuje Obecně závazná
vyhláška obce Výprahtice č. 1/2001, ze dne 13. 12. 2001.
Schváleno: 8 – 0 – 0
68) ZO souhlasí s pořízením videospotu o obci Výprachtice firmou Vydavatelství P+R, Fakta
Press, se sídlem: Kpt. Nálepky 59, 568 02 Svitavy, IČ: 45559040 v ceně do 5 000,- Kč za cca 5-10
minutový spot.
Schváleno: 8 – 0 – 0
69) ZO schvaluje plán kontrol Finančního a Kontrolního výboru na rok 2015
Schváleno: 8 – 0 – 0
70) ZO schvaluje navýšení příspěvku příspěvkové organizaci mateřská škola Výprachtice o částku
5 000,- Kč
Schváleno: 7 – 1 – 0
71) Zastupitelstvo obce Výprachtice v souladu s § 72, § 77, odst. 3, písm.a) a § 84 odst. 2 písm.n)
zákona o obcích stanoví měsíční odměny za výkon jednotlivých funkcí neuvolněných členů
zastupitelstva takto:
místostarosta
7 091,- Kč
předseda vyboru nebo komise
694,- Kč
člen výboru nebo komise
533,- Kč
člen ZO bez dalších funkcí
238,- Kč
Zastupitelstvo obce Výprachtice v souladu s § 77 odst. 2 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích
stanoví, že měsíční odměny za výkon funkce neuvolněného člena zastupitelstva se budou
poskytovat od 1. 7. 2015.
V případě nastoupení náhradníka na uvolněný mandát bude odměna náležet ode dne složení slibu.
Členům výborů a komisí, kteří nejsou členy zastupitelstva náleží měsíční odměna ve výši 533,- Kč
Schváleno: 8 – 0 – 0
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Diskuse:

Zpráva návrhové komise: jednotlivé body zasedání byly projednány a jednotlivě schváleny.
Zpráva mandátové komise: veřejného zasedání se zúčastnilo 8 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

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