Vážení přátelé, sousedé, občané, lidé místní i přespolní,
zdravíme Vás v čase plískanic, které jsou předzvěstí přicházejícího podzimu. Pokud jsme si v minulých novinách
stěžovali na nedostatek vláhy, byli jsme zřejmě vyslyšeni
a nyní jí máme nadbytek. Deště již zkomplikovaly sklizeň
obilí, sesuv půdy v lokalitě Zaječín pak způsobil komplikace ve vodojemu, což se projevilo v krátké době na kvalitě
pitné vody. Vše se zatím podařilo zažehnat a věříme, že se
situace již nebude opakovat.
V srpnu proběhla ve Výprachticích tradiční pouť. Na
sobotu před poutí dne 9. srpna připravil pan hospodský
Kozel ve spolupráci s obcí Výprachtice pouťové odpoledne,
kterým provázel moderátor rádia Blaník Josef Devátý (umělecké jméno Josef IX.). Mimo soutěží pro děti, které zajistili zastupitelé obce Výprachtice, vystoupila celá řada kapel
(Country kapela LIQUIDGRASS, písničkář Jirka Hurych,

kapela DRAGON, kapela MICHAEL, NAGY Revival, Josef
XI. a další). Ve 23.00 hod. mohli přítomní návštěvníci
zhlédnout dvouminutový ohňostroj. Celá akce pokračovala
nepřetržitě až do 3.00 hod. Mladým se program líbil. Starší
měli trochu výhrady k hlasitosti produkce. Celkové ohlasy
na akci byly ale většinou pozitivní. Poděkování si zaslouží
všichni, kteří akci organizovali, zejména pak pan hospodský
Kozel, který z větší části hradil náklady akce.
14. září se konala ve Valteřicích u Výprachtic tradiční
„Valteřická pouť“. Akci připravil pan farář Ireneusz Szocinski s dobrovolníky z Bystřece, Výprachtic a Koburku. Po
sváteční mši svaté zahrála Výprachtická dechovka a následovalo vystoupení romské hudby. K občerstvení byl guláš,
bygos, cukroví, koláče a nápoje nealkoholické, také se pilo
pivo darované mecenášem této akce Jiřím Nešetřilem. Obec
akci finančně podpořila částkou 2.000,- Kč, zajistila pose-

kání trávy okolo hřbitova ve Valteřicích a v okolí kostela
„Povýšení svatého Kříže“. Zaměstnanci obce navezli lavice
a stoly ke kostelu.
V měsíci srpnu a září se pokračovalo ve výměnách šoupat a dalšího zařízení obecního vodovodu. V Koburku byla
provedena výměna části trasy obecního vodovodu včetně
šoupat, uzávěrů a dalšího zařízení. Uvedená akce byla svěřena firmě VAK Jablonné nad Orlicí. S firmou VAK Jablonné nad Orlicí obec dlouhodobě spolupracuje, a to zejména
v oblasti dodávek vodoinstalačního a dalšího materiálu. Firma VAK rovněž provádí opravu uzavíracích ventilů (které
jsou umístěny na malém prostoru pod vozovkou) naproti
hospodě U Mostu ve Výprachticích.
Zaměstnanci obce prováděli v srpnu těžbu dřevní kulatiny, a to jak pro prodej, tak těžbu palivového dřeva pro
obec. V dané souvislosti bylo nutné na lesních pozemcích
posekat travní porost okolo mladých stromků. Hodně času
zabrala údržba vodojemu v Zaječíně po znečištění bahnem
ze sousedního pole. Opravovaly se místní komunikace na
různých místech v obci a některé nezpevněné cesty (Pláňava apod.). Bylo rovněž nutné zhotovit a umístit na některé
komunikace další srážky na dešťovou vodu. Překládala se
také dlažba před bývalou starou poštou (nyní kadeřnictví
a lékárna). Obec zajistila opravu veřejného osvětlení v horní
části obce. Zaměstnanci obce také zhotovili nové regály do
školy. Důležitým úkolem, který bude nutné ještě do zimy
dokončit, je oprava (výměna) autobusových zastávek. Pod
každou zastávku je potřeba zhotovit novou dlažbu a provést
výměnu některých konstrukčních prvků zastávky U Fary,
která jediná zůstává z větší části zachována. Nové dřevěné
zastávky dodá firma, a to dle Vašeho doporučení, které vzešlo z internetové ankety.
V prostorách traktorové stanice byla zhotovena šachta,
ve které je umístěno měření odebrané vody z hydrantu. Do
šachty byly nainstalovány nové uzávěry apod. V současné
době se vyměňuje na trase vodovodu řada vodovodních
uzávěrů a další zařízení. Je to nutné vzhledem k blížící se
zimě. Bylo také potřeba řešit situaci v souvislosti s únikem
vody z hydrantu naproti horní hospodě (U Mostu). Přestože
nám opravu zajišťovali odborníci z firmy VAK Jablonné nad
Orlicí, nepodařilo se opravu zvládnout napoprvé a bylo nutné odstávku vodovodu několikrát opakovat. Následně bylo
třeba vyměnit další komponenty na trase v daném místě,
důvodem je špatný stav litinové části vodovodu. Za komplikace, které některým domácnostem vznikly, se omlouváme.
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Na školním hřišti se připravuje 1. etapa výstavby nového oplocení. Byla opravena střecha na hasičské zbrojnici
v Koburku a v podkroví této budovy byla instalována nová
atypická okna v ceně cca 80 tis. Kč. Firma pana Hajzlera
pokračuje na dokončení výstavby dvou upravitelných bytů
Výprachtice. Jedná se o byty pro osoby starší 70 let, případně pro osoby, které mají ztíženou pohyblivost. Byty jsou
proto upraveny pro průjezd invalidního vozíku. V současné době je vyasfaltováno parkoviště u této budovy (bývalá
zmrzlina). Ve druhém nadzemním podlaží budovy čp. 13
došlo k výměně oken za okna s kvalitními tepelně izolačními vlastnostmi a připravuje se vše pro zhotovení nové
zateplené fasády této budovy. V dané souvislosti bude nutné vystavět nové chodníky, zhotovit nový vstup do budovy
z druhé strany, vyřešit odvod vody z obecní cesty a napojit
budovu na kanalizaci.
Věříme, že se podzim vydaří a stihne se dokončit vše,
co je ještě do zimy potřebné. Doufáme, že i obci se podaří
dokončit nejenom plánované akce, ale také dotační projekty, jako je např. pořízení nosiče kontejnerů za traktor, včetně velkoobjemových kontejnerů na bioodpad. Malé plastové kompostéry jsou již v řešení a budou buď do konce roku,
případně brzy na jaře.
Stejně tak obec zajišťuje administraci veřejné zakázky
na techniku, která by měla pomáhat snižovat imise prachu
v ovzduší v naší obci. Bude se jednat o zařízení, které bude
umět zametat, nakládat, sekat, mulčovat a provádět dále
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celou řadu činností, které jsou pro obec běžné.
Zastupitelstvo obce schválilo příspěvek na stravování dětí
v základní škole. Důvodem je skutečnost, že ZO má zájem
na tom, aby se ve školní jídelně rozšířila možnost stravování pro děti, které se ve škole dosud nestravují. Máme také
zájem děti v základní škole ve Výprachticích udržet. Mezi
nástroje, které by měly podpořit docházku dětí do naší školy,
patří příspěvek na dojíždění dětí. Zajímavé v dané souvislosti je např. i to, že nám dojíždí do školy i dítě z Lanškrouna. Provádíme také dohled na přechodech u školy. Pokud
někteří z Vás považují tuto službu za zbytečnou, myslíme
si, že tomu tak není. Řada řidičů se naučila jezdit kolem
školy více ohleduplně a děti se naučily za přispění našich
zaměstnanců přecházet u školy s větší opatrností. Myslíme
si, že toto opatření, byť bere čas pro jinou práci zaměstnanců, nám za zdraví a život dětí stojí. V současné době se
zpracovává dokumentace k výstavbě nového bezpečného
přechodu. Do té doby se budeme snažit děti u školy ochránit, a to i za pomoci bezpečnostních akcí policie ČR.
V souvislosti s ukončením volebního období Vám děkujeme za spolupráci, řada z Vás aktivně obci pomáhala a pomáhá, těmto lidem patří určitě velký dík. Celá řada z Vás pak
s námi přišla do styku. Někdy se věci nedařily tak, jak bychom
si představovali, někdy mezi námi zajiskřilo apod. Pokud
jsme někoho z Vás urazili nebo jinak poškodili, přijměte naši
omluvu. Přejeme Vám hodně zdraví a štěstí v životě.

zastupitelé obce Výprachtice.

Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Výprachtice,
konaného dne 21. 8. 2014 v 18.00 hod.
v zasedací místnosti Obecního úřadu.
Přítomni: Ing. J. Falta, V. Jandejsková, Mgr. H. Katzerová, J.
Koubek, J. Kulhanek, L. Merta, J. Pfeifer, JUDr. M. Stejskal
Omluveni: K. Medková
Hosté: J. Lerch
Program:
1/ Zahájení
2/ Schválení programu jednání ZO
3/ Schválení složení mandátové a návrhové komise
4/ Schválení záměrů prodeje pozemků a prodej
pozemků
5/ Zadání veřejné zakázky na oplocení školního hřiště
6/ Schválení harmonogramu akce „Snížení imisí – Pořízení
komunální čisticí techniky – Výprachtice“
7/ Zadání veřejné zakázky na akci „Snížení imisí – Pořízení komunální čisticí techniky – Výprachtice“.
8/ Výměna 2 ks oken v hasičské zbrojnici Koburk
9/ Různé
10/ Návrh usnesení
11/ Závěr
Veřejné zasedání zahájil starosta obce pan Miroslav Stejskal,
který přivítal zastupitele a seznámil je s programem jednání.
Předložený program jednání byl schválen. 		
Schváleno: 6 – 0 – 0
Volba komisí:
Mandátová komise ve složení: Ing. J. Falta, Mgr. H. Katzerová
Schváleno: 6 – 0 – 0
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Návrhová komise ve složení: J. Pfeifer, J. Kulhánek		
Schváleno: 6 – 0 – 0
Dostavil se p. J. Koubek
148/ ZO schvaluje na žádost manželů Rožnovských,
záměr prodeje části pozemku parc. č. 3148/1 v k.ú Výprachtice. Pozemek bude prodán na základě oddělení GP, náklady
zaplatí kupující.
Schváleno: 7 – 0 – 0
149/ ZO schvaluje záměr prodeje pozemku parc. č.
1779/18 v k.ú. Koburk, odděleného GP číslo 122-30/2014
pro k.ú. Koburk z původní pozemkové parcely číslo 1779/14
v k.ú. Koburk. Záměr se schvaluje na základě žádosti
manželů Lerchových.
Schváleno: 7 – 0 – 0
150/ ZO schvaluje záměr prodej části pozemku parc.č.
3148/14 v k.ú. Výprachtice s věcným břemenem – služebností inženýrské sítě – kabel veřejného osvětlení a služebnosti stezky a cesty ve prospěch vlastníka pozemku stpč.
211, na žádost manželů Polívkových.
Schváleno: 7 – 0 – 0
151/ ZO schvaluje prodeje pozemků parc. č. 3146/3
a parc. č. 3148/74 v k.ú. a obci Výprachtice Darině Rubešové. Na předmětných pozemcích bude zřízeno, za jednorázovou náhradu 500,- Kč, věcné břemeno – služebnost stezky
a služebnost inženýrských sítí – obecní vodovod. Pozemky
se prodávají za cenu stanovenou znalcem. Náklady spojené
s převodem pozemků hradí kupující.
Schváleno: 7 – 0 – 0
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152/ ZO schvaluje prodej pozemku parc. č. 666/6, zaměřeného GP číslo 709-53/2013 pro k.ú. a obec Výprachtice,
manželům M. a M. Stejskalovým. Pozemek se prodává za
cenu stanovenou znalcem. Náklady spojené s převodem
hradí kupující.
Schváleno: 6 – 0 – 1
153/ ZO schvaluje prodej pozemků parc. č. 1779/17
zaměřeného GP číslo 122-30/2014 pro k.ú. Koburk a obec
Výprachtice. Pozemky se prodávají manželům V. a M.
Buzyňukovým. Pozemky se prodávají za cenu stanovenou
znalcem. Náklady spojené s převodem hradí kupující.
Schváleno: 7 – 0 – 0
154/ ZO schvaluje prodej pozemků parc. č. 1523/12
a 1523/25, zaměřených GP číslo 124-159/2014 v k.ú.
Koburk a obec Výprachtice manželům L. a A. Machovým.
Pozemky se prodávají za cenu stanovenou znalcem. Náklady spojené s převodem hradí kupující.
Schváleno: 7 – 0 – 0
155/ ZO schvaluje výkup pozemků parc. č. 1516/24
a 1516/23 zaměřených GP číslo 124-159/2014 v k.ú. a obci
Výprachtice od manželů L. a A. Machových. Současně se
zřizuje služebnost inženýrské sítě (splaškové kanalizace)
ve prospěch Obce Výprachtice. Služebnost se zřizuje za
jednorázovou náhradu 500,- Kč. Pozemky se prodávají za
cenu stanovenou znalcem. Náklady spojené s převodem
hradí kupující obec Výprachtice.
Schváleno: 7 – 0 – 0
156/ ZO schvaluje zadání zakázky malého rozsahu na
oplocení školního hřiště. Jedná se o cca 180 m oplocení
o výšce 2 m a 60 m oplocení o výšce 4,5 m včetně nylonové
sítě za brankou a jejího uchycení.
K provedení výběrového řízení se určuje komise ve
složení: Jan Koubek, Hana Katzerová a Jiří Kulhánek. ZO
pověřuje starostu obce k uzavření smlouvy s vybraným
uchazečem.
Schváleno: 7 – 0 – 0
157/ ZO vyslovuje souhlas s podáním žádosti o poskytnutí podpory na projekt „Snížení imisí – Pořízení komunální
čisticí techniky – Výprachtice“. Současně se žádá o vyjmutí
projektu obce č. CZ. 1.02/2.1.00/14.26116 pod výše uvedeným názvem ze zásobníku projektů, který je veden SFŽP
(Státním fondem životního prostředí).
Schváleno: 7 – 0 – 0
158/ ZO schvaluje předložený harmonogram akce
„Snížení imisí – Pořízení komunální čisticí techniky – Výprachtice“, žadatele o podporu, tj. obce Výprachtice, který
je zpracován formou čestného prohlášení. Uvedený harmonogram se schvaluje v textu dle předloženého návrhu, který
se zakládá k tomuto usnesení.
Schváleno: 7 – 0 – 0
159/ ZO vyhlašuje výběrové řízení na dodávku komunální techniky související s realizací programu Životního prostředí (OPŽP). Projekt je registrován pod registračním číslem
CZ.1.02/2.1.00/14.26043. Předmětem plnění je dodávka
samosběrného zametacího vozu za účelem snížení imisí
v obci Výprachtice. Předpokládaná hodnota výběrového
řízení je v režimu zakázky malého rozsahu – do 2 mil. Kč bez
DPH – viz zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách.
Administraci zakázky zajistí AK Mgr. Vít Brožek, cena
administrace cca 20 tis. Kč. K provedení výběrového řízení
se určuje komise ve složení: Jiří Pfeifer, Luboš Merta a Věra
Jandejsková.
Schváleno: 7 – 0 – 0
160/ ZO schvaluje uzavření smlouvy na dodávku atyp.
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oken do budovy hasičské zbrojnice v Koburku. Smlouva
o dílo se uzavírá s firmou DOLS Šumperk a.s., Nemocniční 734/13, 787 01 Šumperk, IČ 25391941. Cena díla činí
77.596,- Kč, včetně DPH. Zakázka se zadává firmě DOLS
Šumperk a.s. Firma již osadila v minulých letech okna ve
zbývající části objektu a s ohledem na jednotnost oken se
zakázka zadává této firmě.
Schváleno: 7 – 0 – 0
161/ ZO schvaluje výběrové řízení na akci „Propustek
na MK pod ČOV ve Výprachticích“. Zakázka se zadává v
textu dle předloženého návrhu zadání. K provedení výběrového řízení se určuje komise ve složení: Jan Koubek, Jiří
Hudeček z firmy Hudeček s.r.o. Ústí nad Orlicí a Ing. Vendula Indrová. Předpokládaná hodnota výběrového řízení je
v režimu zakázky malého rozsahu – do 2 mil. Kč bez DPH
– viz zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. Výběr
zhotovitele bude proveden na základě nabídnuté ceny. Termín zhotovení může být prodloužen do poloviny příštího
roku s ohledem na klimatické podmínky.
Schváleno: 7 – 0 – 0
Na zasedání se dostavil p. L. Merta
162/ ZO schvaluje uzavření smlouvy o dílo s firmou Radka Hajzlera, stavební práce, 56134 Výprachtice čp. 296, IČ
60146133, na zednické práce v objektu čp. 13 a další práce spojené se zřízením vodovodní a kanalizační přípojky
k domu čp. 13 v k.ú. Výprachtice. Cena díla činí 300 tis. Kč.
Práce provedené zaměstnanci obce Výprachtice budou ze
sjednané ceny díla odečteny.
Schváleno: 8 – 0 – 0
163/ ZO schvaluje rozpočtové změny, a to v textu dle
předloženého návrhu rozpočtových změn.
Schváleno: 8 – 0 – 0
164/ ZO schvaluje uzavření smlouvy s firmou REVENGE,
a.s., se sídlem: Za Mototechnou 1114/4, 15500 Praha 5
– Stodůlky, IČ 28101766. Předmětem smlouvy je umístění
kontejneru na oděv, obuv a textil za sjednanou cenu 1000,Kč za jeden kontejner a rok.
Schváleno: 8 – 0 – 0
165/ ZO schvaluje uzavření pachtovní smlouvy s firmou
Zemědělská a.s. Bystřec, 561 54 Bystřec 411, IČ 64259994
na pozemky uvedené v příloze pachtovní smlouvy, která
se zakládá k tomuto usnesení. Pachtovné činí 1500,- Kč za
jeden ha ročně.
Schváleno: 8 – 0 – 0
166/ ZO souhlasí s připojením pozemku ppč. 1779/4 v
k.ú. Výprachtice na obecní vodovod. ZO dále souhlasí se
změnou připojení domu čp. 177 ve Výprachticích na obecní vodovod.
167/ ZO schvaluje uzavření nájemní smlouvy a smlouvy
o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti ve vztahu k parc.
č. 3303/2 v k.ú. Výprachtice, ve vlastnictví pronajímatele
a budoucího povinného, kterým je Povodí Moravy, s. p.,
Dřevařská 932/11, 602 00 Brno, IČ 70890013. Nájemcem
a budoucím oprávněným je obec Výprachtice. Výše nájemného je stanovena na 9,- Kč za 1 m2 a rok. Smlouva se dále
schvaluje v textu dle návrhu smlouvy, která tvoří přílohu
tohoto usnesení.
Schváleno: 8 – 0 – 0
168/ ZO schvaluje poskytnutí neinvestičního transferu
ve výši 8.000,- Kč Římskokatolické farnosti Výprachtice, IČ:
6123422. Neinvestiční transfer se poskytuje za účelem zajištění osvětlení kostela Proměnění Páně ve Výprachticích.
Schváleno: 8 – 0 – 0
169/ ZO pověřuje příspěvkovou organizaci Základní
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škola Jindřicha Pravečka, Výprachtice, okres Ústí nad Orlicí
sběrem papíru.
Schváleno: 8 – 0 – 0
170/ ZO schvaluje evidenci místních komunikací – pasport
místních komunikací – v textu dle předloženého návrhu.
Schváleno: 8 – 0 – 0
171/ ZO schvaluje uzavření smlouvy o dílo s firmou Radka Hajzlera, stavební práce, 56134 Výprachtice čp. 296,
IČ 60146133, na nové podlahy autobusových zastávek ve
Výprachticích. Cena díla činí 118.292,- Kč. Práce, které zajistí zaměstnanci obce, budou ze sjednané ceny díla odečteny.
Schváleno: 8 – 0 – 0
172/ ZO souhlasí s opravou střechy hasičárny Koburk
a balkonu nad hasičárnou Výprachtice.
Schváleno: 8 – 0 – 0
173/ ZO schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí
kupní na výkup části pozemku ppč. 1352/3 v k.ú. Výprachtice od paní Marie Jungové. Smlouva se schvaluje v textu
dle předloženého návrhu smlouvy. Na pozemku je umístěna autobusová zastávka.
Schváleno: 8 – 0 – 0
Diskuse:
Paní Macháčková vystoupila v diskuzi s tím, že penzion Patriot ve Výprachticích byl tři dny zásoben zakalenou
vodou, což bylo způsobeno silnou bouřkou dne 3. 8. 2014.
Penzion nebyl informován o havárii vodovodu. Požaduji upřesnění, jak budeme v budoucnosti v případě havárie
informováni. Žádáme, aby byla vytvořena opatření, která by
eliminovala případné vzniklé škody a zajistila plynulý chod
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penzionu. Včasné informace o případné havárii a zabezpečení Penzionu Patriot pitnou vodou.
Odpověď: Obec znečištění nemohla zabránit. Dne 3.
8. 2014 napršelo cca 90 až 100mm srážek za den. Jímací
studně byly zaplaveny nánosem hlíny ze sousedního pole.
Paní Macháčková bude o havárii vody vždy po jejím zjištění informována. Obec není schopna se předem vyjádřit
k délce opravy, to se zjistí až následně. Je také potřebné, aby
ze strany paní Macháčkové došla obci informace o tom, že
voda je znečištěná. Tuto informaci obec od pana Macháčka
získala až v úterý dne 5. 8. 2014 v 15:15 hodin.
V té době již běžela opatření k čištění odstaveného vodojemu. O tom, že se kalná voda dostala do některých domácností, se obec dozvěděla až 5. 8. 2014. V obci je více vodojemů a situace s vodou může být v různých domácnostech
jiná. Obec potřebuje od občanů zpětnou informaci, aby
mohla na situaci reagovat.
Obec osadí přivaděč od Zaječína filtrem na nečistoty.
Agrospol nechá část přilehlého pole zatravnit.
Byl také vyhlouben příkop, který by měl povodňovou
vlnu odklonit od vodojemu. Bylo by vhodné, aby si i penzion Patriot zajistil osazení přívodu vody filtrem.
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.

Věra Jandejsková

Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Výprachtice,
konaného dne 3. 9. 2014 v 18.00 hod.
v zasedací místnosti Obecního úřadu.
Přítomni: Ing. J. Falta, V. Jandejsková, Mgr. H. Katzerová,
J. Kulhánek, K. Medková, L. Merta, J. Pfeifer, JUDr. M. Stejskal
Omluveni: J. Koubek
Hosté: J. Lerch
Program:
1/ Zahájení
2/ Schválení programu jednání ZO
3/ Schválení složení mandátové a návrhové komise
4/ Zadání veřejné zakázky malého rozsahu na projekt
„Svážíme bioodpad z obce Výprachtice“
5/ Schválení některých smluv k projektům
6/ Různé
7/ Návrh usnesení
8/ Závěr
Veřejné zasedání zahájil starosta obce pan Miroslav Stejskal,
který přivítal zastupitele a seznámil je s programem jednání.
Předložený program jednání byl schválen. 		
Schváleno: 6 – 0 – 0
Volba komisí:
Mandátová komise ve složení: J. Kulhánek, Mgr. H. Katzerová
Schváleno: 6 – 0 – 0
Návrhová komise ve složení:
Ing. J. Falta, J. Pfeifer
Schváleno: 6 – 0 – 0
174/ ZO vyhlašuje výběrové řízení na dodávku komunální
techniky související s realizací projektu „Snížení imisí – Pořízení čistící a komunální techniky“, podpořeného z operačního programu Životního prostředí (OPŽP). Projekt je regis-
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trován pod registračním číslem CZ.1.02/4.1.00/14.24210.
Předmětem plnění je dodávka zametacího a čistícího stroje
za účelem snížení imisí a prašnosti v obci. Předpokládaná
hodnota výběrového řízení je v režimu zakázky malého rozsahu – do 2 mil. Kč bez DPH.
K posouzení a hodnocení nabídek výběrového řízení
se určuje komise ve složení: Jan Koubek, Jiří Falta a Hana
Katzerová. Starosta obce je oprávněn uzavřít smlouvu o dílo
s vybraným uchazečem.
Schváleno: 6 – 0 – 0
175/ ZO schvaluje uzavření příkazních smluv na administraci zakázek Snížení imisí – Pořízení čistící a komunální techniky - Výprachtice a dále na akci Svážíme bioodpad
z obce Výprachtice. Smlouvy se uzavírají s p. Mgr. Vítem
Brožkem, advokátem, se sídlem Na Kovárně 472/8, 101 00
Praha - Vršovice, IČ: 71540644.
Schváleno: 6 – 0 – 0
176/ ZO přijímá závazek na dofinancování obou akcí, které budou realizovány prostřednictvím dotace ze SFŽP Praha
na akci „Snížení imisí – Pořízení čisticí a komunální techniky - Výprachtice“ a dále na akci „Svážíme bioodpad z obce
Výprachtice“. Předpokládaný objem obou zakázek činí 2,8
mil. Kč, obec Výprachtice se zavazuje dofinancovat cca 20
% předpokládaných nákladů na pořízení předmětné techniky.
Schváleno: 6 – 0 – 0
177/ ZO schvaluje doplnění svého usnesení číslo 159 ze
dne 21. 8. 2014 tak, že pověřuje starostu obce k uzavření
smlouvy s vybraným uchazečem dodávky komunální tech-
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niky související s realizací projektu „Snížení imisí – Pořízení
komunální čisticí techniky – Výprachtice“.
Schváleno: 6 – 0 – 0
178/ ZO schvaluje smlouvu o dílo s firmou Jiří Hudeček
s.r.o. Ústí nad Orlicí na provedení stavebního dozoru a další úkony za investora v souvislosti s dokončením některých
prací na objektu čp. 13 ve Výprachticích, a to za částku
40.000,- Kč.
Schváleno: 6 – 0 – 0
179/ ZO upřesňuje své usnesení číslo 162 ze dne 21.
8. 2014 tak, že cena díla bude činit 530 tis. Kč. Důvodem
navýšení ceny díla je potřeba provedení dalších prací, které
původně nebyly v rozpočtu, jedná se o parkoviště 100 m2,
zábradlí, odvodnění komunikace, hromosvod, lávka apod.
Schváleno: 6 – 0 – 0
Dostavila se p. K. Medková
180/ ZO schvaluje prominutí pohledávky ve výši 6.932,Kč, kterou má obec Výprachtice vůči nájemci D. N. za topnou sezonu 2012-2013. Pohledávka představuje náklady za
vytápění bytu v době, kdy si nájemce nainstaloval (bez souhlasu pronajímatele) vlastní systém vytápění bytu. Prominutí
pohledávky se schvaluje za předpokladu, že zaplatí zbylý
dluh, který má vůči obci Výprachtice ze všech předchozích
pohledávek v aktuální výši 16.318,- Kč, a to nejpozději do
30. 11. 2014. Splátkový kalendář se neschvaluje. V případě
nezaplacení celého dluhu ve stanoveném termínu se částka
6.932,- Kč nepromíjí.
Schváleno: 7 – 0 – 0
Dostavil se p. L. Merta
181/ ZO schvaluje poskytnutí neinvestičního transferu ve
výši 40.000,- Kč Římskokatolické farnosti Výprachtice, 561
34 Výprachtice, IČ 61234222 na opravu varhan v kostele
Proměnění Páně ve Výprachticích. Dřevěné části varhan jsou
silně napadeny červotočem a varhany rovněž potřebují další
nezbytné opravy. Předpokládané náklady opravy budou činit
400 tis. Kč. Oprava bude rozdělena na dvě etapy.
Schváleno: 8 – 0 – 0
182/ ZO schvaluje poskytnutí neinvestičního transferu ve
výši 2.000,- Kč. Římskokatolické farnosti Výprachtice, 561
34 Výprachtice, IČ 61234222 na zajištění pouti dne 14. 9.
2014 ve Valteřicích. Částka bude použita na úhradu nákladů
pozvaného hudebního souboru.
Schváleno: 8 – 0 – 0
183/ ZO schvaluje dodatek ke smlouvě o dílo číslo SMLD11/1166/HOČ/82/2014, uzavřené se Správou a údržbou silnic Pardubického kraje, Doubravice 98, 53353 Dobravice
s tím, že původní cena díla se zvyšuje s ohledem na zvýšený rozsah oprav místních komunikací na částku 457 tis. Kč,
včetně DPH. To vše dle předloženého návrhu dodatku ke
smlouvě a dle specifikace provedených prací. Smlouva byla
schválena usnesením ZO číslo 110, ze dne 25. 6. 2014.
Schváleno: 8 – 0 – 0
184/ ZO schvaluje navýšení tabulkového stavu zaměstnanců obce Výprachtice o jednoho zaměstnance obce, a to
v dělnické kategorii (údržba obecního majetku). Důvodem
je plánovaný odchod jednoho zaměstnance obce do starobního důchodu. Navýšení tabulkového stavu se schvaluje ke
dni 1. 11. 2014.
Schváleno: 8 – 0 – 0
185/ ZO schvaluje smlouvu o zajištění lisování a likvidace dovezeného čistírenského kalu v sušině 2-4 % se zhotovitelem: Dobrovolný svazek obcí Pod Bukovou horou, Dolní
Čermná 76, 56153 Dolní Čermná, IČ 70959633. Smlouva se
uzavírá v textu dle předloženého návrhu smlouvy.
Schváleno: 8 – 0 – 0
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186/ ZO schvaluje rozpočtové změny dle návrhu rozpočtových změn, které se zakládají k tomuto usnesení.
Schváleno: 8 – 0 – 0
187/ ZO schvaluje poskytnutí transferu ve výši 16.000,Kč na vybudování splaškové kanalizace a vodovodu panu
Pavlu Kubíčkovi. Jedná se o příspěvek na úhradu nákladů
akce na které se podíleli rovněž občané obce, když náklady
akce činily cca 100 tis. Kč. Jednalo se o připojení domů čp.
111, čp. 109 a čp. 107 ve Výprachticích.
Schváleno: 8 – 0 – 0
188/ ZO schvaluje navýšení příspěvku zřizovatele příspěvkové organizaci Základní škola Jindřicha Pravečka,
Výprachtice, okres Ústí nad Orlicí, a to o částku 32 tis. Kč.
Příspěvek bude sloužit k pokrytí nákupu interaktivní tabule a
nové ledničky s mrazničkou.
Schváleno: 8 – 0 – 0
189/ ZO schvaluje zveřejnění záměru prodeje pozemku
ppč. 3271/4 zaměřeného GP číslo 736-58/2014 pro k.ú.
Výprachtice.
Schváleno: 8 – 0 – 0
190/ ZO schvaluje záměr pronájmu nebytových prostor v
čp. 3 ve Výprachticích – ordinace praktického lékaře. Záměr
pronájmu se zveřejňuje na žádost MUDr. Novotného, který bude nadále ordinaci provozovat jako jednatel firmy
Bonanima s.r.o., se sídlem Malá Bučina 7, 273 24 Velvary,
IČ: 02749335.
Schváleno: 8 – 0 – 0
191/ ZO souhlasí s úhradou nákladů na dopravu chrámového sboru za účelem vystoupení v Polsku.
Schváleno: 8 – 0 – 0
192/ ZO schvaluje poskytnutí příspěvku na obědy žákům
Základní školy Jindřicha Pravečka, Výprachtice, okres Ústí
nad Orlicí, a to ve výši 5,- Kč na 1 odebraný oběd s účinností
od 1. října 2014.
Schváleno: 8 – 0 – 0
193/ ZO schvaluje příspěvek na dojíždění žáků do Základní školy Jindřicha Pravečka Výprachtice pro rok školní 2014
až 2015 takto:
rodičům dojíždějících žáků z Lanškrouna ve výši 2 000,- Kč
rodičům dojíždějících žáků z Čenkovic, Horních a Dolních
Heřmanic ve výši 1 000,- Kč
rodičům dojíždějících žáků z Výprachtic - Haldy a Výprachtic
- Koburku ve výši 600,- Kč
V případě, že žák bude využívat pro dojíždění pro obě
jízdy vozidlo obce nebo školy, příspěvek se nevyplatí.
V případě, že jednu jízdu žák vykoná autobusem ČSAD (hromadnou dopravou) a jednu jízdu vozidlem obce nebo školy,
vyplatí se výše uvedený příspěvek v poloviční výši.
Příspěvek se vyplatí nejdříve v únoru 2015.
Schváleno: 8 – 0 – 0
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.
Věra Jandejsková

volby do Zastupitelstva obce
Výprachtice se uskuteční
v pátek 10. října 2014
od 14.00 hodin do 22.00 hodin
a v sobotu 11. října 2014
od 8.00 hodin do 14.00 hodin
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Zprávy z mateřinky
Prázdniny uplynuly jako voda a my se opět scházíme ve školce. Letos jsme přivítali 15 nových dětí. Celkem navštěvuje školku 41 dětí. Z toho 16 děvčátek a 25
chlapců. Dojíždí k nám 6 dětí z Čenkovic a jeden chlapec
z Cotkytle. Do první třídy se připravuje 12 předškoláků.

V nejbližší době plánujeme několik akcí také pro veřejnost.
V pondělí 20. 10. v 15 hodin přijede do naší MŠ dětská
psycholožka a psychoterapeutka PhDr. Jana Mervartová
s přednáškou, která nese název „Jak nastavit hranice
a neříkat ne”. Zveme především rodiče a všechny, kteří
mají o toto téma zájem.

Pravidelně každý rok nás navštěvuje klinická logopedka
Mgr. Petra Hejlová a provádí logopedickou depistáž dětí
od čtyř let. Pokud je zjištěna vadná výslovnost některých
Zrakový screening
Rádi bychom Vás upozornili na možnost preventivního
vyšetření zraku, který dokáže odhalit příčiny zrakových
vad u dětí již od šestého měsíce věku. Vyšetření proběhne
7. 11. 2014 od 10.00 hodin. Zveme i děti, které zatím
nenavštěvují mateřskou školu. Cena vyšetření je 175,- Kč.

hlásek, tyto děti se dostávají do péče logopedické asistentky paní učitelky Beranové a společně s rodiči trénují
správnou výslovnost.

Kolektiv MŠ

Obecní úřad
upozorňuje
odběratele vody
z obecního vodovodu,
že termín úhrady vodného
a stočného je nejpozději

15. prosince 2014
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ZŠ Jindřicha Pravečka, VÝPRACHTICE
Vítáme prvňáčky

V letošním školním roce zasedlo do lavic v 1. třídě 23
školáčků. Přeji jim, aby zažili ve škole nejen radost z učení, ale též pocit sounáležitosti se svými spolužáky, a to

i s těmi staršími. Přeji všem dětem, aby se škola se podílela
na tom, že ve Výprachticích budou mít své pevné kořeny
a zdejší škola se stane opravdu jejich školou.
Mgr. Hana Chládková

Den naruby

Takový název jsme dali projektovému dni jako stvořenému pro začátek školního roku, kdy se zvolna vracíme
po dlouhých týdnech volna k pravidelnému školnímu
režimu.
A protože se nejvíce člověk naučí tím, že učí někoho
jiného, umožnili jsme žákům 2. stupně, aby si jednak
vyzkoušeli své pedagogické umění a za druhé si nenásilně
zopakovali starší učivo matematiky, českého jazyka, angličtiny či učivo přírodovědné. „Učitelé“ vyučovali ve skupinkách po dvou či třech a vystřídali se ve všech třídách
od druhé do páté. Na hodinu se museli připravit, protože
od paní učitelky dostali jen téma. Museli přemýšlet také
o tom, jestli jim připravené činnosti vyjdou na hodinu,
jestli vše stihnou, jak své žáky zaujmout. Všichni museli
sebrat odvahu vystoupit se svým projevem před ostatními.
Poznali tak na vlastní kůži, že práce učitele není rozhodně
lehká.

Posbírala jsem názory z obou táborů:
„Žáci“		
- Bylo to hodně nezvyklé, že nás učili třeba jen o jeden rok
starší kluci a holky.
- Mně se líbilo, že jsme hráli také hry.
- Celkově to bylo dobrý.
„Učitelé“
– Vůbec jsme nestihli všechno, co jsme chtěli, asi jen
polovinu.
- Druháci byli prostě skvělí, úplná zlatíčka.
- Kdyby tak dávali lépe pozor, chtělo by to některé
přesadit.
Připravujeme také druhou část projektu, kdy žáci z 1.
stupně budou učit své starší spolužáky, a to výchovy. Tam
totiž mají rozhodně zásluhou své bezprostřednosti nad
staršími navrch a opravdu je mohou mnohému přiučit.

TONDA OBAL NA CESTÁCH

Základní školy v naší republice navštěvují každodenně lektoři s takto nazvaným programem a činí to již přes
16 let. Po třech letech přijeli i k nám, a tak se naši žáci
přidali k více než 1,8 milionu dětí, které jsou určitě více
informované o třídění odpadu a jeho recyklaci než mnozí
dospělí. A tak jim naslouchejte, až vám budou o tom něco
chtít povědět.
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Na akci se žáci dozvěděli, jak, kam a proč se odpad
třídí a co se z něj dále vyrábí. Měli možnost se podívat
na vzorky recyklovaných materiálů. Spoustu námětů na
hravé činnosti s dětmi i nformací pro dospělé najdete na
webu www.tonda-obal.cz.
Kolem třídění a recyklace vzniklo množství mýtů,
například o tom, že stejně pak všechno skončí na jedné
skládce.
A jak to tedy vlastně je?
Nikoli, po roztřídění už se jednotlivé materiály nikdy
nemíchají dohromady. V dnešní době, kdy se za každou
uloženou tunu odpadů na skládkách platí, nemá nikdo
zájem sesypávat odpady dohromady. V České republice
je dostatek zpracovatelů, kteří vytříděný odpad nadále
zpracovávají ať na druhotnou surovinu, se kterou se dále
obchoduje, nebo na hotové výrobky, se kterými se v běžném životě setkáváme.
Mgr. Hana Chládková

Ordinační doba
MUDr. Robert Novotný
od 1. 10. 2014
PO:

8:00 – 10:00 Výprachtice
10:30 – 13:00 Bystřec
13:00-15:00 objednaní + návštěvy

ÚT:

7:00 – 7:50 Odběry krve Výprachtice
13:00 – 18:00 Bystřec

ST:

7:00 – 8:00 Odběry krve Bystřec
8:00 – 10:00 Bystřec
10:30 – 13:00 Výprachtice
13:00 – 15:00 objednaní + návštěvy

ČT:

13:00 – 18:00 Výprachtice

PÁ:

8:00 – 10:00 Bystřec
10:30 – 13:00 Výprachtice
13:30 – 14:30 objednaní + návštěvy

Objednání tel. konzultace:
465 642 632 Bystřec, 465 391 138 Výprachtice
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Prevence do každé rodiny
Policie upozorňuje - Zebra se za tebe nerozhlédne
V září odstartovala druhá část 8. ročníku celorepublikového, dopravně preventivního projektu s názvem „Zebra se
za tebe nerozhlédne!“ Jeho cílem je upozornit děti, mládež, ale i ostatní chodce na zásady bezpečného chování při
pohybu na pozemních komunikacích a přecházení vozovky. Zejména děti jsou totiž častými obětmi dopravních
nehod a policisté proto upozorňují i řidiče motorových
vozidel. Ti by měli brát v úvahu nejen nepředvídatelnost
dětského jednání a chování, ale také skutečnost, že děti
mají menší schopnost odhadovat vzdálenosti a rychlosti
jedoucích vozidel.
Hovorů o školní šikaně na Lince bezpečí přibývá
Konec prázdnin a začátek nového školního roku pro
některé děti představuje stres, ať už jde o strach z nového
kolektivu, nedobré vztahy s učiteli či hrozbu v podobě šikany. Šikana je nejčastější „školní téma“, které děti v souvislosti s koncem prázdnin na Lince bezpečí, jediné celostátní
bezplatné krizové lince pro děti, řeší. Podle statistik se s
určitou formou šikany setká přes 40 % dětí. Statistiky Linky
bezpečí dokládají, že výskyt šikany v průběhu let neklesá.
Zatímco v roce 2000 bylo na toto téma 2 % hovorů, v roce
2013 již o 4 % všech hovorů. Novou kategorií a speciálně
sledovaným problémem dětí je kyberšikana.
V roce 2007 zaznamenali pouze dva hovory, v roce
2013 souviselo s kyberšikanou již 130 volání.“
Vydává odbor prevence kriminality Ministerstva vnitra
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Jak je to s pitnou vodou
v Zaječíně
Voda z jímacího území Zaječín zásobuje historicky
obec Výprachtice nejdéle. Je to mělká voda a z pohledu vodohospodáře by bylo lepší tyto mělké vody příliš
nevyužívat zejména z důvodu pravděpodobnějších rizik
znečištění a díky závislosti vydatnosti studní na dešťových
srážkách. Z důvodu velké potřeby vody pro dobytek ze
strany zemědělské společnosti Agrospol je tento zdroj
stále využíván a je určen zejména pro ně. Síť je ale propojená a nelze úplně oddělit ostatní obyvatele od tohoto zdroje, zejména Koburk. Protože si tato rizika uvědomujeme, provádíme podle provozního řádu a v souladu
s požadavky Krajské hygienické stanice pravidelné čištění
vodojemu v Zaječíně i studní, kde dochází k prorůstání
kořenů náletových rostlin a dřevin do studní. Několikrát
bylo také jednáno se společností Agrospol, aby pozemky
nad studněmi (mimochodem některé s velkou svažitostí)
nebyly intenzivně hnojeny, resp. aby zde byly pěstovány takové plodiny, které hnojení hnojem a průmyslovými hnojivy nevyžadují, a to z důvodu, že díky hnojení na
svažitém terénu se již několikrát kvalita vody v jímacím
území Zaječín zhoršila. Obec v roce 2008 investovala do
modernizace úpravy vody v Zaječíně přestavbou armatur
a instalací spolehlivého dávkovacího zařízení na chlornan
sloužícího k dezinfekci vody. Současně byla také provedena oprava domečku nad armaturní šachtou. Následně byly
do vodojemu instalovány pytle z potravinářské síťoviny se
Semidolem, což je polovypálený dolomitický vápenec
sloužící k odkyselení vody. V roce 2010 byl pod vodojemem Zaječín vybudován 25 m hluboký hydrogeologický vrt VH-3 sloužící k posílení mělkých zdrojů zejména
v období sucha. Zároveň byl pořízen nový elektrický rozvaděč se spolehlivější přepěťovou ochranou z důvodů
častých výpadků proudu a závad po bouřkách. V loňském
roce obec opět investovala do moderního digitálního čerpadla na dávkování chloru.
Situace, která nastala po přívalovém dešti v neděli 3. srpna 2014, byla poprvé od mé působnosti v obci
Výprachtice tj. od roku 2004. Nikdo z nás, kdo chodí
kolem pitné vody, netušil, že se něco takového může stát.
Důvodem bylo nejen velké množství srážek, které spadlo
v krátkém čase na území jímacích studní v Zaječíně, ale
zejména existence nezasetého pole Agrospolu na prudkém svahu nad jímacím územím, což způsobilo splach
půdy směrem ke studním. Následně došlo se zdržením
k nátoku kalné vody do vodojemu a poté do části sítě
pitné vody. Věříme, že přístup Agrospolu, který potřebuje vodu z těchto zdrojů nejvíce, se po těchto negativních
zkušenostech změní. Také bychom chtěli poprosit všechny občany, kteří jsou mezi prvními na trase vodovodu ze
Zaječína, aby v případě potíží zvedli telefon a ohlásili co
nejdříve tuto situaci starostovi, mně nebo panu Baškovi.
Pan Bašek, jakmile se o této situaci dozvěděl, začal okamžitě jednat a přistoupil k vypuštění vodojemu s kalnou
vodou a poté se snažil o odpojení tohoto zdroje zcela ze sítě, bohužel časově už nezabránil tomu, že tekla
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v síti zásobované těmito zdroji několik hodin kalná voda.
Po této události jsme měli schůzku se zástupcem Agrospolu,
kde jsme požadovali nápravná opatření, tj. okamžité vybudování záchytného příkopu, zatravnění alespoň spodního
pruhu svažitého pozemku a do budoucna pokud možno
zatravnění celého svažitého pozemku. Zástupce Agrospolu konstatoval, že mají přebytek zatravněných ploch, ale
málo orné půdy, kterou potřebují, nicméně podle dohody
byl ihned vybudován záchytný příkop a plocha zatravněna,
což jsme určitě všichni přivítali. Následně provedli pracovníci obce opakované pečlivé vyčištění všech studní a také
byly ze studní odebrány kontrolní vzorky surové vody.
V průběhu řešení této situace jsme se setkali s velkou
kritikou jedněch poskytovatelů ubytovacích služeb, že
nebyli včas informováni o možnosti výskytu kalné vody
ve vodovodu (z důvodu odpojení jejich technologie
k bazénu) a ačkoli jsme slíbili, že pokud nastane tato výjimečná situace někdy příště, budeme se snažit ve spolupráci s občany informovat všechny na síti dříve, tento slib
nějak nestačil k jejich spokojenosti. Zřejmě nepochopili, že nejsme velká vodárenská společnost, která funguje
v Praze, kde mají za velké peníze vybudovány hlásiče,
které příslušné pracovníky přes internet upozorní, že se za
úpravou zhoršila kvalita vody a konkrétně který ukazatel
a mohou problémům včas zabránit. Pokud bychom si
něco takového pořídili, byla by pitná voda ve Výprachticích mnohem dražší. Z výše uvedeného popisu však
vyplývá, že tu nejsme žádní diletanti a i nyní nově vzniklou situaci technicky řešíme tím, že budou osazeny na přívod do vodojemu Zaječín filtry, které by měly mechanické
nečistoty zachytit. Ačkoli se posledních dvacet let minulého století do tohoto vodovodu moc neinvestovalo, a tak
nějak přežíval, od roku 2004 se do vodních zdrojů, úpravy vody a vodovodu ve Výprachticích investovalo kolem
4 mil. Kč a další investice ještě budou potřeba. To mluví
samo za sebe a do budoucna přeji všem, aby vždy jednali s důvěrou a vzájemným respektem k práci druhých,
se snahou o spolupráci na slušné úrovni bez zbytečných
emocí, protože obec si chce a bude své povinnosti k pitné
vodě a ostatním věcem i nadále plnit a očekává zároveň
spolupráci s občany, případně i s jinými subjekty.
Ing. Eugenie Dřímalová

UPOZORNĚNÍ:
Sychravá zimní sezóna se blíží, pokud máte zájem
chránit své nejdražší proti sezonní chřipce, máme pro
Vás šetrnou vakcínu k dispozici v dětské ordinaci.
Očkování proti chřipce chrání po celou zimní sezonu
proti závažně probíhajícímu virovému onemocnění,
které bývá komplikováno dušností, vysokými horečkami a silným dráždivým kašlem. U dětí s astmatem
na pravidelné inhalační léčbě, diabetiků, chronickým
střevním onemocněním či jinak závažně nemocných
hradí očkování plně zdravotní pojišťovna, u ostatních
je cena očkování 250,-Kč včetně aplikace. V případě
zájmu nás kontaktujte telefonicky či emailem.
S přáním pevného zdraví, Vaše dětská ambulance.
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OMALOVÁNKY, doplňovačky

září - říjen 2014
Spoj body od A do T a čísla od 1 do 24.

SUDOKU

Omalovánka.
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