Zápis č. 4/2015
29. 7. 2015

Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce ve Výprachticích konaného dne 29. 7. 2015
v 18.00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu Výprachtice.
Přítomni:

L. Skalický DiS., JUDr. M. Stejskal, L.Junek, Ing. J. Falta, Luboš Merta, P. Skalický,
Bc. M. Jandejsek, J. Kollert

Omluveni:

Mgr. H. Katzerová, J. Koubek, P. Tomiška

Hosté:

R. Lerch, L. Chládek, J. Lerch, J. Pfeifer, M. Bašková, I. Blažková

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

Zahájení
Schválení programu jednání ZO
Schválení složení mandátové a návrhové komise
Schválení dodatku č. 1 na realizaci projektu „Mikroregion Severo-Lanškrounsko
– nakládání s bioodpady“
Schválení smlouvy o poskytnutí dotace (Setkání na pomezí Čech a Moravy Valteřice)
Projednání a schválení záměrů prodeje a prodeje pozemků
Rozpočtové změny
Poskytnutí individuální dotace Římskokatolické církvi Výprachtice na opravu
varhan
Schválení smluv na opravu havarijního stavu budovy OÚ
Schválení smluv na opravu bytu v čp. 3
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:

M. Jandejsek, M. Stejskal
Schváleno: 7 – 0 – 0

aby návrhová komise pracovala ve složení:

J. Falta, J. Kollert
Schváleno: 7 – 0 – 0

72) ZO Výprachtice schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí příspěvku svazku obcí
Mikroregion Severo-Lanškrounsko na realizaci projektu. „Mikroregion Severo-Lanškrounsko –
nakládání s bioodpady“. Předmětem dodatku je výše finančního příspěvku v roce 2015, která pro
obec Výprachtice činí částku 23.861,- Kč. Dodatek č. 1 se schvaluje v textu dle předloženého návrhu
smlouvy, který se zakládá k tomuto usnesení.
Schváleno: 7 – 0 – 0
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73) ZO Výprachtice schvaluje smlouvu o poskytnutí dotace od Pardubického kraje na přípravu a
konání Setkání na pomezí Čech a Moravy, které se uskutečnilo 27. 6. 2015, ve výši 10.000,- Kč.
Smlouva se schvaluje v textu dle předloženého návrhu, který se zakládá k tomuto usnesení.
Schváleno: 7 – 0 – 0
74) ZO schvaluje záměr prodeje následujících pozemků
a)

ppč. 3148/84 vzniklý oddělením z původní ppč. 3148/14 dle GP. č. 753-20/2015 v k.ú.
a obci Výprachtice. Záměr se schvaluje na žádost manželů Polívkových.
Schváleno: 7 – 0 – 0

b)

ppč. 3224/11 a 3224/4 vzniklých oddělením z původní ppč. 3224/9 a 3224/4 dle GP. č. 715312/2014 vše v k.ú. Výprachtice. Záměr se schvaluje na žádost pana Vávry.
Schváleno: 7 – 0 – 0

75) ZO schvaluje prodej pozemku ppč. 260/2 vzniklého z částí původních ppč. 260/2 a 3148/22 vše v
k.ú. Výprachtice zaměřeného GP č. 759-46/2015 pro k.ú. Výprachtice. Pozemek se prodává J.
Cedrové. Pozemek se prodává za cenu stanovenou znalcem. Náklady spojené s převodem pozemku
hradí kupující
Schváleno: 7 – 0 – 0
76) ZO schvaluje prodej pozemku ppč. 3122 v k.ú. Valteřice u Výprachtic. Pozemek se prodává S.
Svobodovi. a I. Svobodové. Pozemek se prodává za 1,8 násobek ceny stanovené znalcem. Náklady
spojené s převodem pozemku hradí kupující.
Schváleno: 7 – 0 – 0
77) ZO schvaluje prodej pozemku ppč. 1518/1 v k.ú. Koburk. Pozemek se prodává Helbichovým.
Pozemek se prodává za cenu stanovenou znalcem. Náklady spojené s převodem pozemku hradí
kupující.
Schváleno: 7 – 0 – 0
78)
ZO schvaluje prodej pozemku ppč. 3150/2 v k.ú. Výprachtice. Pozemek se prodává B.
Vardanové a T. Zámečníkovi. Pozemek se prodává za 1,8 násobek ceny stanovené znalcem. Náklady
spojené s převodem pozemku hradí kupující
Schváleno: 7 – 0 – 0
79) ZO schvaluje prodej pozemku parc. č. 3168/7 v k.ú. a obci Výprachtice, zaměřeného GP číslo
736-58/2014, kupujícím manželům Kašparovým. Pozemky se prodávají za cenu stanovenou
znalcem. Náklady spojené s převodem pozemku hradí kupující.
Schváleno: 7 – 0 – 0
80) ZO ruší své usnesení č. 51 ze dne 17. 6. 2015
Schváleno: 7 – 0 – 0

81) ZO schvaluje prodej pozemku parc. č. 3153/3 v k.ú. Valteřice, zaměřeného GP číslo 17646/2015, a to ½ panu Vogelovi. Tato část pozemku se prodává za 1,8 násobek ceny stanovené
znalcem a ½ paní Saňákové. Tato část pozemku se prodává za cenu stanovenou znalcem Náklady
spojené s převodem pozemku hradí oba kupující, a to každý jednou polovinou .
Schváleno: 7 – 0 – 0
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82) ZO schvaluje rozpočtové změny dle předloženého návrhu č. 3 rozpočtových změn.
Schváleno: 7 – 0 – 0
83) ZO schvaluje poskytnutí individuální dotace příjemci – Římskokatolické církvi Výprachtice,
Výprachtice 180, IČ: 61234222 ve výši 100.000,- Kč. Dotace se poskytuje za účelem opravy varhan
v kostele Proměnění Páně ve Výprachticích. ZO ukládá starostovi obce uzavřít veřejnoprávní
smlouvu o poskytnutí individuální dotace s příjemcem dotace.
Schváleno: 7 – 0 – 0
84) ZO schvaluje uzavření smlouvy o dílo s firmou SAP Technology s.r.o., se sídlem Slezská 535,
561 34 Jablonné nad Orlicí, IČ: 03420566 na opravu havarijního stavu elektrických rozvodů
v 1. patře obecního úřadu – budova čp. 3, Výprachtice - v ceně 46.550,- Kč včetně DPH.
Schváleno: 6 – 0 – 1
Dostavil se p. L. Merta
85) ZO schvaluje uzavření smlouvy o dílo s firmou Milan Mrázek, Bystřec 6, IČ: 76094867 na
rekonstrukci koupelny a WC v bytě č. 3 ve Výprachticích čp. 3 ve výši 28 680,- Kč, dále na výměnu
topení v témže bytě za cenu 24 741,- Kč a výměnu topení v 1. patře Obecního úřadu v ceně 54 033,Kč. Všechny uvedené ceny jsou bez DPH.
Schváleno: 8 – 0 – 0
86) ZO schvaluje příkazní smlouvu s firmou EG invest s.r.o., IČ: 21717057, se sídlem Bořivojova
878/35, 130 00 Praha 3, zastoupenou jednatelem Josefem Pokorným na Monitoring projektu „Snížení
imisí – pořízení komunální čistící techniky – Výprachtice“ za odměnu v celkové výši 16.000,- Kč
bez DPH. Příkazní smlouva se schvaluje v textu dle předloženého návrhu smlouvy, který se zakládá k
tomuto usnesení.
Schváleno: 8 – 0 – 0
87) ZO schvaluje zadání veřejné zakázky malého rozsahu na výběr zhotovitele na opravu místních
komunikací ve Výprachticích s tím, že tato zakázka bude zadána firmě která předloží nejnižší
nabídku.
Současně se určuje komise ve složení Jan Koubek, Hana Katzerová, Miroslav Stejskal. Komise
posoudí nabídky oslovených firem dle nabídnuté ceny a vybere nejvýhodnější nabídku.
ZO pověřuje starostu obce k uzavření smlouvy s vybraným zhotovitelem díla.
Schváleno: 8 – 0 – 0
Diskuse:
Jiří Pfeifer

– k prodeji pozemku p. Cedrové
– k dotaci na varhany – tyto peníze by raději použil na opravy obecního majetku
– jaký je stav projektu na opravu silnice v obci od Haldy až na Hoblovnu
odpověď: Oprava je projektem Pardubického kraje, určené peníze byly přesunuty na
jiné akce.

Jiří Falta

– Jaký je rozdíl v produkci komunálního odpadu při vytřiďování bioodpadu?
odpověď: Rozdíl bude vyčíslitelný až po ukončení roku.

Jiří Kollert

– Bude vyměněn vodovod na Haldě i od vodojemu k nám a Procházkom?
odpověď: Budeme se snažit dát příští rok do rozpočtu

Libor Junek

– Je možné získat dotaci na rekonstrukci Obecního úřadu?
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odpověď: Není
Ladislav Chládek

– upozornit pozemkový úřad na posečení trávy na jejich pozemku v Koburku
– opravit lávku u Kaňků
– vysekat křoví v zatáčce u Franků
odpověď: Pozemkový úřad bude vyzván k posečení, u Kaňků bude lávka opatřena
zábradlím, křoví v zatáčce u Franků roste na soukromém pozemku a nezasahuje
do komunikace

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.
Zapsal:

Ověřovatelé:

Starosta:

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

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

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