Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Výprachtice,
konaného dne 9. 9. 2011 v 18.00 hod.
v zasedací místnosti Obecního úřadu.
Přítomni: Ing. J. Falta, Ing. V. Indrová, V. Jandejsková,
Mgr. H. Katzerová, J. Kulhánek, L. Merta, J. Pfeifer, JUDr.
M. Stejskal
Omluveni: J. Koubek
Hosté: M. Bašková, J. Lerch, L. Skalický

Schváleno: 7 – 0 – 1
86/ ZO schvaluje prominutí nájemného za pronajatou
místnost v přízemí vpravo, nacházející se v domě čp. 175
ve Výprachticích (masáže apod.), a to na žádost nájemkyně Dostálové Jitky, důvodem je neschopnost provozování těchto prostor po dobu čerpání mateřské dovolené.
Nájemné činí 499,- Kč měsíčně, promíjí se období srpen
až prosinec 2011, tj. 5 měsíců, celkem se promíjí částka
2.495,- Kč.
Schváleno: 8 – 0 – 0
87/ ZO schvaluje podání žádosti do POV – dotace Pardubického kraje – na pokračování v rekonstrukci podkroví
nad restaurací - dům čp. 216 ve Výprachticích. Jedná se
o rozpočtované náklady do 300 tis. Kč s tím, že obec
Výprachtice bude požadovat dotaci ve výši 50 % těchto nákladů. ZO se zavazuje uhradit částku 150 tis. Kč, tj.
polovinu celkových nákladů akce.
Schváleno: 8 – 0 – 0
88/ ZO schvaluje poskytnutí neinvestičního transferu ve
výši 5.000,- Kč, a to na zajištění setkání důchodců v roce
2011, a to pro vedoucí Josefa Besperáta a Annu Besperátovou.
Schváleno: 8 – 0 – 0
89/ ZO schvaluje poskytnutí neinvestičního transferu
pro Chrámový sbor Výprachtice, a to na zajištění vystoupení sboru na soutěži chrámových sborů v Polsku. Finanční transfer bude poskytnut vedoucí souboru Mileně Csillagové, a to do výše nákladů potřebných na dopravu, max.
do 10.000,- Kč.
Schváleno: 8 – 0 – 0
90/ ZO schvaluje rozpočtové změny, a to dle předloženého návrhu, který se zakládá k tomuto usnesení.
Schváleno: 8 – 0 – 0
91/ ZO schvaluje prominutí nedobytných pohledávek
v případě občanů, kteří nežijí v obci Výprachtice, neuhradili poplatky dle zákona a vymáhání těchto poplatků
z důvodu neznámého pobytu těchto občanů apod. není
reálné a ekonomické. Jedná se o pohledávky dle přílohy
k tomuto usnesení.
Schváleno: 8 – 0 – 0
92/ ZO schvaluje provedení inventarizace majetku obce ke dni 30. 11. 2011, přičemž stanoví následující inventarizační komise:
hlavní inventarizační komisi ve složení:
předseda: Věra Jandejsková
členové: Hana Katzerová, Hana Havelková
dílčí inventarizační komise:
SDH Výprachtice:
předseda: Ing. Jiří Falta
členové: Jiří Pfeifer, Luděk Skalický

Program:
1) Smlouvy o zřízení věcného břemene
2) Veřejnoprávní smlouvy – registry RÚIAN
3) Projednání žádostí o odkup obecního pozemku
– zvěřejnění záměru
4) Ostatní
5) Diskuse
6) Závěr
Veřejné zasedání zahájil starosta obce pan Miroslav
Stejskal, který přivítal zastupitele a seznámil je s programem jednání.
Předložený program jednání byl schválen. 		
Schváleno: 7 – 0 – 0
Volba komisí:
Mandátová komise ve složení: J. Kulhánek, J. Pfeifer 		
Schváleno: 7 – 0 – 0
Návrhová komise ve složení: Ing. J. Falta, Mgr. H. Katzerová
Schváleno: 7 – 0 – 0
Dostavil se pan Luboš Merta.
83/ ZO schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě
o zřízení věcného břemene s firmou ČEZ Distribuce, a.s.
se sídlem Děčín, Děčín IV – Podmokly, Teplická 874/8,
PSČ 405 02, IČ: 24729035, konkrétně k pozemku 3228/1
v k.ú. a obci Výprachtice. Pozemek bude použit k umístění stavby elektro přípojky NN k domu Hejlová (u kostela) Výprachtice. Smlouva se schvaluje ve znění tak, jak je
uvedeno v příloze tohoto usnesení s tím, že kopie smlouvy
se zakládá k tomuto usnesení.
Schváleno: 8 – 0 – 0
84/ ZO schvaluje rozšíření činnosti stavebního úřadu
Výprachtice o činnosti dle veřejnoprávních smluv pro
obce Horní Heřmanice a Čenkovice, a to o zabezpečení
provádění zápisů údajů do informačního systému územní
identifikace, adres a nemovitostí, a to ve smyslu zákona
číslo 111/2009 Sb., v platném znění. To vše v rozsahu
návrhů smluv, které se přikládají k tomto usnesení s tím,
že ZO schvaluje obě veřejnoprávní smlouvy, a to s obcí
Horní Heřmanice a Čenkovice. Předmětné veřejnoprávní smlouvy se schvalují dle návrhů, které se zakládají
k tomuto usnesení.
Schváleno: 8 – 0 – 0
85/ ZO schvaluje záměr prodeje pozemku ppč. 294
v k.ú. Výprachtice a dále záměr prodeje pozemku ppč.
668/1 v k.ú. Výprachtice.

SDH Koburk:
předseda: Hana Katzerová



členové: Věra Jandejsková, Jiří Katzer

zastupitelům bez funkce 446,- Kč
Změna platí od 1. ledna 2011 s tím, že se tímto doplňuje usnesení číslo 13, ze dne 10. 11. 2010.
Schváleno: 8 – 0 – 0
95/ ZO souhlasí na žádost paní Adriany Vrbové s napojením domu čp. 15 ve Výprachticích na splaškovou kanalizaci ve vlastnictví obce Výprachtice.
Schváleno: 8 – 0 – 0
96/ ZO vyhlašuje v souladu s ust. § 6 a násl. ust. zákona číslo 137/2006 Sb., v platném znění, výběrové řízení
na pořízení územního plánu obce Výprachtice. Schvaluje
podmínky výběrového řízení, které tvoří přílohu tohoto
usnesení. ZO současně schvaluje členy komise pro otevírání obálek a hodnocení nabídek k provedení výběrového řízení na zhotovitele nového územního plánu obce
Výprachtice ve složení:
předseda: Ing. Vendula Indrová, Jiří Kulhánek a Ing. Jiří
Falta
Komise zpracuje zprávu a předloží jí ZO do 30. 10.
2011. Vypracování nového ÚP bylo schváleno na základě
usnesení ZO číslo 19, ze dne 23. 2. 2011.
Schváleno: 8 – 0 – 0
97/ ZO souhlasí s uzavřením smlouvy s firmou Správa
a údržba silnic Pardubického kraje, Doubravice 98, 533
53 Pardubice , IČO: 00085031 na opravu místních komunikací v rozsahu do 110 000,- Kč.
Schváleno: 8 – 0 – 0
98/ ZO souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo s firmou
Radka Hajzlera, stavební práce, Výprachtice 296, IČO:
60146133 na akci „Půdní vestavba kulturního domu“
v rozsahu 200.000,- Kč. Dílo bude dokončeno nejpozději
do 30. 11. 2011. To vše dle smlouvy o dílo, která se zakládá k tomuto usnesení.
Schváleno: 8 – 0 – 0
99/ ZO souhlasí na žádost pana Pavla Báči s napojením budoucího rodinného domu na ppč. 322/4 v k. u.
a obci Výprachticce na vodovod a splaškovou kanalizaci
ve vlastnictví obce Výprachtice.
Schváleno: 8 – 0 – 0

Knihovna Výprachtice:
předseda: Hana Havelková
členové: Jan Koubek, Kateřina Medková
Knihovna Koburk:
předseda: Věra Jandejsková
členové: Václav Lerch, Ing. Vendula Indrová
Pohledávky:
předseda: Jiří Pfeifer
členové: Jiří Kulhánek, Marie Bašková
Místní komunikace:
předseda: Miroslav Stejskal
členové: Luboš Merta, Luděk Skalický
Obecní údržba:
předseda: Ing. Jiří Falta
členové: Miroslav Stejskal, Josef Bašek
Vodovod a ČOV:
předseda: Luboš Merta
členové: Hana Havelková, Jiří Kulhánek
Obecní úřad:
předseda: Miroslav Stejskal
členové: Marie Bašková, Hana Havelková
Hostinec U Jana:
předseda: Jan Koubek
členové: Jiří Pfeifer, Ing. Vendula Indrová
V souvislosti s provedením inventarizace zastupitelstvo
obce nařizuje:
Předsedové dílčích inventarizačních komisí předloží
zprávu o výsledku inventarizace, včetně výkazu schodků
a přebytků předsedovi hlavní inventarizační komise do
30. 11. 2011.
Předseda hlavní inventarizační komise předloží zprávu o výsledku inventarizace, včetně výkazu schodků
a přebytků, s návrhem na opatření, jakož i návrh na řešení
vzniklých škod, případně návrh na jiná opatření v dané
souvislosti, starostovi obce do 10. 12. 2011.
Starosta obce předloží ZO zprávu o způsobu řešení nedostatků zjištěných při inventarizaci, jakož i návrh
na řešení škod a návrh na provedení inventarizačních
a jiných opatření ke zlepšení stavu na úseku správy majetku obce nejpozději do 31. 12. 2011.
Schváleno: 8 – 0 – 0
93/ ZO schvaluje opravu pomníku padlých (na křižovatce u školy) a sousedního kříže za cenu 130 tis. Kč
s tím, že na uvedené bude poskytnuta dotace 100 tis. Kč.
Obec zaplatí spoluúčast ve výši 30 tis. Kč.
Schváleno: 8 – 0 – 0
94/ ZO schvaluje odměny neuvolněným zastupitelům
takto:
předsedům výborů a komisí 1282,- Kč
členům výborů a komisí 988,- Kč

Diskuse:
pan L. Merta – zda by se nemohlo instalovat zrcadlo na
výjezdu ze sídliště Mertov na hlavní silnici
– zda by se nemohl zřídit přístřešek na odkládání plastů u Konzumu, posunout kontejnery dále od
silnice.
Zjistit možnost instalovat zrcadlo u Kovárny při výjezdu
od Heřmanic.
Zjistit možnost svedení odtékající vody u bývalé mlékárny, aby voda netekla až na silnici.
Zpráva návrhové komise: všechny body jednání byly projednány a jednotlivě schváleny.
Zpráva mandátové komise: zasedání se zúčastnilo 8
zastupitelů, zasedání je usnášeníschopné.
Závěr: Starosta obce poděkoval přítomným zastupitelům
a hostům za účast a veřejné zasedání ukončil.
Zapsala: Věra Jandejsková



SPOZ oznamuje

Nejstarší zmínka o konkrétním
muži z Výprachtic?

V září a říjnu má své jubileum
Ivo Chládek		
Ing. jiří Falta		
Miloslava Skalická

50 let
50 let
50 let

Aleš Purkert		
František Merta
Božena Lerchová

60 let
60 let
60 let

Veronika Poláchová
Josef Hejl		
Krystyna Křenková
Jaroslav Klíma

65
65
65
65

Marie Moravcová

75 let

Ludmila Beranová

91 let

Nejstarší zmínka o vesnici jako takové je dnes jednoznačně určena k roku 1304. V listině z toho roku je vesnice
vypočítána mezi dalšími, které tvořily dar krále Václava III.
zbraslavskému klášteru. V jiné listině, kterou vydal jistý Jindřich z Brandýsa 11. července 1402, je však z Výprachtic
vzpomenut jakýsi, bohužel blíže neurčený, Mikšík Perda.
Listina dosvědčuje, že probošt a konvent lanškrounského
kláštera řeholních kanovníků sv. Augustina zakoupili od Jindřicha z Brandýsa vesnice Trpík a Květná. Zaplatili za ně 170
kop pražských grošů v hotovosti. Skutečné proplacení sumy
tehdy dosvědčili čtyři muži: Jan z Bystřece, lanškrounský
fojt Krupa, Mikšík Perda z Výprachtic a rychtář ze Žichlínku Pavel. Listina je latinská a v originále stojí: „... rogavi
famosos viros, ... Mikssikonem Perdam de Wiprechtycz ...
ut sua sigilla appenderunt.” (byli požádáni slovutní muži ...
aby připojili své pečeti) Je škoda, že právě u Mikšíka Perdy
z Výprachtic není připojeno žádné bližší určení. Zřejmě byl
ve své době skutečně natolik známý a vyhlášený, že to nebylo potřeba. Všichni jeho současníci jej zřejmě opravdu znali.
Mohl to být rovněž rychtář, jako Pavel ze Žichlínku. Ale to je
hypotéza, kterou bude zřejmě velmi těžké, ne-li nemožné,
ověřit. Každopádně je v listině jmenovitě zachycen naprosto konkrétní muž, který tu žil a dokonce užíval pečeť (možná vlastní, byl-li však rychtář, mohla to být pečeť vesnice)
k právním úkonům.
Originál této listiny, která v souvislosti s Výprachticemi
není neznámá (je citována pro uvedený název obce, který
v ní má specifický tvar), je dnes uložen v Moravském zemském archivu v Brně. Její zcela nová edice je obsažena
v nedávno vydané knize Pavla Krafta, Petry Mutlové
a Dany Stehlíkové: Řeholní kanovníci sv. Augustina v Lanškrouně (Praha 2010). Edice středověkých listin v této knize je určená především odborné, případně velmi poučené
laické veřejnosti. Připojené dějiny lanškrounského kláštera řeholních kanovníků svatého Augustina s mnoha širšími
souvislostmi jsou však četbou i pro širokou veřejnost.

let
let
let
let

Vítej mezi námi
Antonín Mareš
Klára Štraufová
Dominik Vávra

Rozloučili jsme se
Josef Andrle
Jaroslav Dresler

Marie Macková

OČKOVÁNÍ

Obecní úřad
upozorňuje
odběratele vody

Právě je nejlepší čas na očkování proti chřipce
a klíšťové encefalitidě.
Na očkování proti chřipce přispívá
zdravotní pojišťovna:
• dospělým nad 65 let věku
• osobám po splenektomii
• po transplantaci krvetvorných buněk
• osobám trpícím závažným chronickým onemocněním, farmakologicky řešeným onemocnění srdce
a cév, dýchacích cest nebo ledvin a diabetem

z obecního vodovodu,
že termín úhrady
vodného a stočného
je nejpozději

Více informací Vám poskytneme v ambulanci praktického lékaře nebo na tel.: 608 569 621.

15. prosince 2011

S přáním příjemně strávených dní MUDr. Robert Novotný



ZŠ Jindřicha Pravečka, VÝPRACHTICE
Do nového školního roku
jsme všichni vkročili rázně a bez dlouhého rozkoukávání. Léto nám sice ještě pár dní lákavě nabízelo svou prohřátou náruč, ale čas nikdo nezastaví.
Do 1. třídy jsme letos přivítali 15 chlapců a dívek. Slavnostně naladěni byli nejen prvňáčci, ale i jejich rodiče, paní
učitelka i zástupci obce. Přeji všem novopečeným žákům,
aby jim škola dělala radost, aby oni dělali také radost škole
i svým rodičům. Aby v nás, dospělých, našli vždy oporu,
pevné zázemí a jistotu.
Hned 9. září vystupovaly naše děti na programu k Lanškrounské kopě – předvedly svá taneční a pěvecká vystoupení.
Další vystoupení je čekalo za pár dní na setkání důchodců.
Vzhledem k tomu, že v blízkém Letohradu probíhá každoročně setkání spisovatelů píšících literaturu faktu, domluvili
jsme besedu se dvěma z nich – s paní Dr. Nelly Rasmussenovou a panem Dr. Janem Kuxem. Oba spisovatelé vyprávěli
o svých cestách i o práci poutavě a o zábavu nebyla nouze.
Všem nám, žákům i učitelům, se beseda velmi líbila.
A další akce připravujeme na nejbližší týdny, měsíce, ale

i na celý školní rok.
Bez vydatné finanční podpory SRPDŠ by nebylo možné
pokračovat v účasti na mezinárodní korespondenční soutěži Taktik v matematice, v níž loni naše tříčlenné skupiny dosáhly výborného umístění – z deseti zúčastněných se
tři umístily na prvním místě. Letos budeme tento úspěch
obhajovat. Zúčastníme se i další korespondenční aktivity,
a to logické olympiády, kterou pořádá společnost Mensa
a nabízí ji žákům od 1. až po 9. třídu.
Počátkem října proběhne ve spolupráci s katedrou experimentální fyziky ve třídách 2. stupně projekt „Fyzika na scéně“. Projekt vhodně doplní učivo fyziky o praktické pokusy.
Se začátkem školního roku Vám všem, žákům, rodičům i ostatním přátelům školy přeji, abyste nacházeli na
svých cestách spoustu dobrých rad, které v pravou chvíli
využijete, spoustu dobrých lidí, kteří vás něčím obohatí,
spoustu krásy v maličkostech, kterých si někteří ani nepovšimnou. A to všechno aby Vám přinášelo pocit radosti
a uspokojení.
Mgr. Hana Chládková, ředitelka ZŠ

Informace pro občany ke kvalitě vypouštěných odpadních vod
do kanalizace pro veřejnou potřebu
1) Do kanalizace pro veřejnou potřebu mohou být
z jednotlivých domácností vypouštěny běžné splaškové odpadní vody, to jsou odpadní vody z WC, z koupání
a mytí, z praní prádla, z mytí nádobí a úklidu, zbytky jídla
tekutého nebo kašovitého charakteru (ne pevné kusy a ne
tuky a oleje ve větším množství např. z fritovacích hrnců)
apod., jedná se o netoxický a snadno biologicky rozložitelný materiál. Není přípustné splachovat do WC např. vlhčené textilní ubrousky, hadry a jiné hygienické a sanitární
potřeby biologicky nerozložitelné, plastové obaly nebo
kusy obalů od potravin, kosmetických potřeb apod. Dále
je zakázáno vypouštět do kanalizace látky, které nejsou
odpadními vodami, tj. jakékoliv barvy, laky a ředidla včetně
barev z malování pokojů, žíraviny (silné kyseliny a zásady)
a zvlášť nebezpečné látky a nebezpečné látky (toxické látky), které jsou vyjmenovány v kanalizačním řádu této kanalizace, jenž je k nahlédnutí na Obecním úřadě Výprachtice.
V kanalizačním řádu jsou uvedeny i limity pro jednotlivé
ukazatele splaškových odpadních vod v mg/l.
2) U odpadních vod vypouštěných z provozoven (od
podnikatelských subjektů) se rozlišují splaškové odpadní
vody, průmyslové odpadní vody a dešťové vody. Za průmyslové odpadní vody se považují odpadní vody, jejichž
původ je odlišný od klasických splaškových vod (viz výše)
např. odpadní vody z ramp (mytí automobilů), autoopraven, různých strojírenských výrob apod. nebo odpadní
vody s vyšším obsahem některých přípustných látek např.
odpadní vody z mléčnic kravínů (mléko), z jídelen a restaurací s vyvařováním jídel (tuky a oleje) nebo odpadních vod
s obsahem nepřípustných (toxických) látek, které musí být
z těchto vod odstraněny např. u zubních středisek (rtuť).
U těchto vod je potřeba ověřit jejich kvalitu ve srovnání

s limity pro jednotlivé ukazatele průmyslových odpadních
vod (v mg/l) uvedenými v kanalizačním řádu, a to dvouhodinovým směsným vzorkem odebraným ve špičce provozu.
V případě nesplnění limitů je třeba předřadit před vtokem
těchto vod do kanalizace pro veřejnou potřebu předčistící
zařízení např. lapač tuků a olejů, separátor rtuti a pod.
Geňka Dřímalová, správce kanalizace

autobusová doprava
Obec Výprachtice připomínkovala nové jízdní řády
autobusů. Na základě těchto připomínek se zřejmě podaří zajistit spojení do zaměstnání v Letohradě, případně
v Králíkách - v souvislosti s ukončením činnosti OEZ ve
Výprachticích. Jelikož se zatím jedná o návrhy, prosíme
Vás, abyste se k návrhu jízdních řádů neprodleně vyjádřili
prostřednictvím Obecního úřadu Výprachtice.
Později již bude problematické cokoliv na jízdních
řádech měnit.
Nové jízdní řády (návrhy) najdete na webové adrese:
www.oredo.cz.
Obecní úřad Výprachtice

ZAHRADNICTVÍ Jindřich Helekal
Horní Čermná, tel.: 465 393 703
nabízí

MACEŠKY
7,- Kč/ks


Omalovánka.

OMALOVÁNKY, doplňovačky
SUDOKU

Kolik slabik má slovo? Spočítejte je a podle výsledku
vybarvěte obrázek kohouta. Červená - jednoslabičné slovo, žlutá - dvojslabičné slovo, hnědá - trojslabičné slovo,
zelená - čtyřslabičné slovo.

Najdi obrázky, které můžeš nazvat stejným slovem, spoj je
čarou a pojmenuj. Dvojice stejně pojmenovaných obrázků
vybarvi stejnou barvou. Obrázek, který nemá dvojici, dej do
ohrádky.
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