Zápis č. 7/2015
9. 12. 2015

Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce ve Výprachticích konaného dne 9. 12. 2015
v 18.00 hodin na sále Penzionu U Jana ve Výprachticích.
Přítomni:

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

Omluveni:

L. Merta

Hosté:

I. Blažková, J. Lerch, L. Dušek, L. Chládek, P. Grossmann, V. Marek, R. Langer

Program:

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

Zahájení
Schválení programu jednání ZO
Schválení složení mandátové a návrhové komise
Schválení přijetí dotace – na výdaje jednotky SDH obce pro rok 2015
Schválení rozpočtových změn a pravidel rozpočtového provizoria
Schválení Zápisu z dílčího přezkoumání hospodaření obce
Schválení OZV o místních poplatcích ze psů a za provoz systému shrom.,
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
Schválení záměru prodeje pozemků a pronájmu nebytových prostor
Schválení pořádání veřejné sbírky na opravu varhan v kostele
ve Výprachticích
Různé
Diskuze
Návrh usnesení
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 mandátová komise pracovala ve složení: M. Jandejsek, P. Skalický
Schváleno: 10 – 0 – 0
aby návrhová komise pracovala ve složení: L. Junek, M. Stejskal
Schváleno: 10 – 0 – 0
110) Zastupitelstvo obce Výprachtice schvaluje přijetí účelové neinvestiční dotace v požární ochraně
na výdaje jednotky SDH obce pro rok 2015 od Pardubického kraje v celkové výši 2 695,- Kč a
zároveň schvaluje Smlouvu o poskytnutí přijetí účelové neinvestiční dotace v požární ochraně na
výdaje jednotky SDH obce pro rok 2015 s Pardubickým krajem, Komenského nám. 125, 532 11
Pardubice, IČO: 70892822. Smlouva se uzavírá za podmínek uvedených dále v textu předloženého
návrhu smlouvy, který se zakládá k tomuto usnesení.
Schváleno: 10 – 0 – 0
111) Zastupitelstvo obce Výprachtice bere na vědomí rozpočtové změny č. 6 a 7, které tvoří přílohu
tohoto usnesení.
Schváleno: 10 – 0 – 0
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112) Zastupitelstvo obce Výprachtice schvaluje rozpočtové změny dle předloženého návrhu č. 8
rozpočtových změn.
Schváleno: 10 – 0 – 0
113) Zastupitelstvo obce Výprachtice schvaluje pravidla rozpočtového provizoria dle předloženého
návrhu, který se zakládá k tomuto usnesení.
Schváleno: 10 – 0 – 0
114) Zastupitelstvo obce Výprachtice schvaluje zápis z dílčího přezkoumání hospodaření obce.
Přezkoumané období od 1.1.2015 do 11. 11. 2015
Schváleno: 10 – 0 – 0
115) Zastupitelstvo obce Výprachtice schvaluje obecně závaznou vyhlášku obce Výprachtice
č.2/2015 o místním poplatku ze psů, kterou se zrušuje OZV č. 2/2010 o místním poplatku ze psů.
Schváleno: 10 – 0 – 0
116) Zastupitelstvo obce Výprachtice schvaluje obecně závaznou vyhlášku č. 3/2015 o místním
poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů, kterou se ruší OZV č. 2/2012 o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. Na rok 2016
činí poplatek pro fyzické osoby 530,- Kč, s tím, že sazba poplatku dle §10b odst. 4 písm. a) zákona o
místních poplatcích je 105,- Kč a sazba poplatku dle §10b odst. 4 písm. b) zákona o místních
poplatcích je 425,- Kč. Pro podnikající fyzické a právnické osoby je za svoz 1 popelnice v roce 2016
cena 1 014,-Kč bez DPH.
Schváleno: 10 – 0 – 0
117) Zastupitelstvo obce Výprachtice schvaluje záměr prodeje pozemku parc. č. 1253/13 vzniklý
dělením původních pozemků parc. č. 1523/7 a 1518/2 dle GP č. 126-26/2015 vše v k.ú. Koburk.
Důvodem prodeje výše uvedených pozemků je narovnání majetkových vztahů dle zaměření
skutečného stavu místní komunikace v Koburku.
Schváleno: 9 – 0 – 1
118) Zastupitelstvo obce Výprachtice schvaluje v souladu s ust. zák. číslo 117/2001 Sb., v platném
znění, konání veřejné sbírky obcí Výprachtice na opravu varhan v kostele Proměnění Páně ve
Výprachticích.
Schváleno: 10 – 0 – 0
119) Zastupitelstvo obce Výprachtice schvaluje prominutí pohledávky za nájemné zubní ordinace
MUDr. Zuzany Jedličkové ve Výprachticích čp. 3 za rok 2015 ve výši 2 000,- Kč a prominutí
pohledávky za vytápění prostor za rok 2014 ve výši 11 258,- Kč.
Schváleno: 7 – 0 – 3
120) Zastupitelstvo obce Výprachtice schvaluje odpisový plán Základní školy Jindřicha Pravečka,
Výprachtice, okres Ústí nad Orlicí na rok 2016, Odpisový plán se schvaluje dle návrhu odpisového
plánu, a je součástí tohoto usnesení.
Schváleno: 10 – 0 – 0
121) Zastupitelstvo obce Výprachtice schvaluje prominutí části vodného ve výši 2 500,- Kč za rok
2014 V. a M. H.
Schváleno: 10 – 0 – 0
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122) Zastupitelstvo obce Výprachtice bere na vědomí podání žádosti o dotaci na akci „Sportovní klub
– oprava havarijního stavu“ z rozpočtu Pardubického kraje pro rok 2016. Rozpočet akce je
390.910,17 Kč s DPH, požadovaná výše dotace je 191.000,- Kč, z rozpočtu obce Výprachtice bude
hrazeno 199.910,17 Kč.
Schváleno: 10 – 0 – 0
123) Zastupitelstvo obce Výprachtice schvaluje poskytnutí individuální dotace příjemci – SDH
Výprachtice, Výprachtice 7, IČ: 61238341 ve výši 8 000,- Kč. Dotace se poskytuje na pořádání
dětského maškarního karnevalu, který se bude konat 17. 1. 2016. Zastupitelstvo obce Výprachtice
schvaluje smlouvu o poskytnutí individuální dotace, která se uzavírá za podmínek uvedených dále v
textu předloženého návrhu smlouvy, který se zakládá k tomuto usnesení jako příloha.
Schváleno: 10 – 0 – 0

Diskuse:
Pan Grossmann poděkoval Zastupitelstvu obce Výprachtice za opravu školního hřiště. Dále
poděkoval paní Baškové za pomoc s administrací žádostí o dotace a s vyúčtování dotací pro Základní
školu.
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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