Vážení přátelé, sousedé, občané, lidé místní i přespolní,
v tomto čase „vánočním“ nám dovolte, abychom Vás
opět pozdravili a v krátkosti zrekapitulovali činnost obecního úřadu v měsíci listopadu a počátkem prosince.
Zaměstnanci obce zpracovávali palivové dřevo na čistírně odpadních vod. Uklízela se veřejná prostranství, malovaly se obecní budovy a zaměstnanci dále prováděli celou
řadu dalších činností spojených s údržbou a zajištěním
chodu naší obce. Bylo nutné zajistit také tradiční setkání důchodců, za což je potřebné poděkovat děvčatům ze
SPOZ, zejména pak Věře Jandejskové, Marušce Baškové,
Marušce Chládkové, Janě Chaloupkové. Zaměstnanci obce
uklidili sál a zajistili rozvoz občanů na akci. Setkání se zdařilo a sluší se také poděkovat Vám všem za hojnou účast.
V dané souvislosti bychom chtěli vyjádřit veliký dík paní
Věře Jandejskové, která řadu akcí v rámci SPOZ zajišťovala
a v novém volebním období již ve SPOZ nebude. Děkujeme, Věro, za Tvoji obětavou práci, a věříme, že pokud se na
Tebe obrátíme s prosbou o pomoc, nebudeme odmítnuti.
Firma OVAZ dokončila částečné oplocení školního hřiště. Zaměstnanci obce přitom odstranili původní oplocení
a provedli nátěr plotu za velkou brankou, který zůstal, až na
provedené opravy, původní.
V listopadu firma Radka Hajzlera dokončovala některé
práce spojené s rekonstrukcí domu bývalé zmrzliny, který
nese označení jako dům čp. 13. Byla zhotovena splašková
kanalizace k tomuto objektu, položen nový chodník kolem
budovy a zhotoveno nové oplocení podél místní komunikace, která vede za domem. Upraven byl také vstup do prvního patra budovy, kde v budoucnu vznikne další bytová jednotka. Co sklízí pochvalu mnohých z Vás, to je zateplená
fasáda domu, a to nejen co do barevnosti, ale i co do kvality
provedené práce.
Zaměstnanci obce také pomáhali dokončovat autobusové zastávky. Dlažbu pod zastávkami zhotovil pan Vladimír
Jandejsek a nutno říci, že se mu dílo velice povedlo.
V lokalitě Zaječín se pracovalo na vyřezání stromoví
v ochranném pásmu vodního zdroje, opravovaly se studně a
připravoval materiál na oplocení. Opravovaly se uzávěry vody
a prováděly se další práce spojené s údržbou vodovodu.
Dovolte nám také, abychom Vás pozvali na akce, které připravujeme. Koncem listopadu tj. 29. 11. 2014 od
8.30 hod. proběhne v naší základní škole oblíbený tradiční
jarmark. Dne 5. 12. 2014 v 17.00 hod. proběhne tradič-

ní rozsvícení vánočního stromečku spojené s mikulášskou
nadílkou, tentokrát u obecního úřadu. Dne 20. 12. 2014 od
14.00 hod. se v kostele Proměnění Páně ve Výprachticích
bude konat tradiční Vánoční koncert. Naše pozvání opět přijala Moravská Veselka, která vystoupí s novými vánočními
skladbami a písničkami. V úvodní části koncertu vystoupí
děti z naší Základní školy Jindřicha Pravečka Výprachtice.
Vážení občané, co říci na závěr, celý rok je za námi,
přichází krásné období Vánoc. Je to období, které dělá
radost nejenom dětem, ale i nám dospělým. Narození Krista, které si všichni připomínáme, je mimo jiné poselstvím
skromnosti, štěstí, vzájemné úcty, pokory a dobrých vztahů.

Vánoční čas je krásný a bývá pro nás jakousi odměnou za
celoroční úsilí. Je to doba klidu, kdy můžeme posedět se
svými blízkými a probrat s nimi jejich starosti i radosti. Je
to doba setkávání, kdy se rodiny, sousedé i známí scházejí
u štědrovečerního stolu. Všichni nasáváme klid a pohodu
Vánoc, vůni vánočního stromečku, vůni pečeného cukroví, pokrmů apod., prostě vůni, kterou si umíme představit
jako vůni svátečního domova. V této době více vnímáme
potřeby druhých, které obdarováváme vánočními dárky, jež
dělají radost nám všem. Radost z přítomnosti blízkých lidí a
rozzářených dětských očí nám vytváří dokonalou atmosféru
Vánoc. Padá-li ještě na Vánoce sníh (což se v loňském roce
nestalo), máme pocit, že svět a příroda v něm nemůže být
hezčí.
Dovolte nám, abychom Vám popřáli krásné, spokojené, klidné a pohodové Vánoce a hodně štěstí a zdraví Vám
i Vašim blízkým v novém roce 2015.
To Vám přeje ZO obce Výprachtice.
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Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Výprachtice,
konaného dne 30. 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: M. Chládek, J. Kollert, J. Lerch, L. Chládek
Program:
1/ Zahájení
2/ Schválení programu jednání ZO
3/ Schválení složení mandátové a návrhové komise
4/ Schválení smlouvy o pronájmu
5/ Schválení různých smluv
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:
Návrhová komise ve složení: K. Medková, Mgr. H. Katzerová		
Schváleno: 6 – 0 – 0
Mandátová komise ve složení: J. Pfeifer, Ing. J. Falta
Schváleno: 6 – 0 – 0
194/ Zastupitelstvo obce Výprachtice nevyhovuje
žádosti pana Mgr. Ing. Tomáše Petruně, který požaduje
zařazení pozemku p.č. 3158 k.ú. Valteřice do návrhu ÚP
jako plocha pro obytnou zástavbu.
Schváleno: 6 – 0 – 0
195/ Zastupitelstvo obce Výprachtice vyhovuje námitce pana Berana: Pan Beran požaduje rozšíření plochy pro
výrobu na části p.č. 1877, 1828 1951/3 vše k.ú. Výprachtice. Plocha pro VD bude do ÚP zařazena.
Schváleno: 6 – 0 – 0
196/ Zastupitelstvo obce Výprachtice nevyhovuje žádosti pana Falty, Česká Třebová: nesouhlasí s návrhem ÚP
z hlediska p.č. 29 k.ú. Výprachtice, žádá o změnu využití
na plochu pro rodinnou rekreaci a chce na něm postavit
včelín.
Schváleno: 6 – 0 – 0
197/ ZO schvaluje smlouvu o pronájmu nebytových
prostor v přízemí domu čp. 3 ve Výprachticích za účelem provozování ordinace praktického lékaře. Nebytové
prostory sestávají z čekárny, ordinace praktického lékaře,
přípravny a příslušenství se pronajímají za částku 7.200,Kč ročně. Cena nájmu je stanovena s ohledem na ordinační hodiny s tím, že se jedná o službu pro občany obce.
Ordinace se pronajímá firmě Bonanima s.r.o., se sídlem
Malá Bučina 7, 27324 Velvary, IČ: 02749335.Smlouva se
schvaluje v textu dle předloženého návrhu smlouvy.
Schváleno: 6 – 0 – 0
198/ ZO schvaluje smlouvu o provedení kulturního
vystoupení dne 21. 12. 2014 v kostele Proměnění Páně ve
Výprachticích s občanským sdružením Moravská Veselka,

strana 

se sídlem Sušice 38, 75111 Sušice, IČ 26523191, za sjednanou cenu 17.000,- Kč.
Schváleno: 6 – 0 – 0
199/ ZO schvaluje uzavření smlouvy o divadelním
vystoupení ve Výprachticích dne 17. 10. 2014 se Spolkem divadelních ochotníků v Dolní Čermné, 56153 Dolní
Čermná 5, IČ: 70890803. Smlouva se schvaluje v textu dle
předloženého návrhu smlouvy.
Schváleno: 6 – 0 – 0
200/ ZO opravuje své usnesení číslo 174 ze dne 3.
9. 2014 tak, že vyhlášené výběrové řízení se týká akce
„ Svážíme bioodpad z obce Výprachtice“, prioritní osa 4
– Zkvalitnění nakládání s odpady, název projektu „Svážíme bioodpad z obce Výprachtice“, reg. číslo akce CZ.
1.02./2.1.00/14.26116. Celé usnesení po opravě bude
znít takto:
ZO vyhlašuje výběrové řízení na zakázku malého rozsahu, konkrétně na akci „ Svážíme bioodpad z obce Výprachtice“, prioritní osa 4 – Zkvalitnění nakládání s odpady
a odstraňování starých ekologických zátěží (FS). Název projektu je: „Svážíme bioodpad z obce Výprachtice, reg. číslo
akce CZ. 1.02./2.1.00/14.26116. Předmětem projektu je
pořízení traktorového nosiče kontejnerů a 6 ks kontejnerů
na biodpad pro obec Výprachtice. Předpokládaná hodnota
této zakázky je cca 900 tis. Kč bez DPH.
K provedení výběrového řízení se určuje komise ve
složení. Jiří Pfeifer, Luboš Merta a Věra Jandejsková.
Schváleno: 6 – 0 – 0
201/ ZO schvaluje uzavření smlouvy na dodávku komunální techniky související s realizací projektu „Snížení imisí
– Pořízení čisticí a komunální techniky“ z Operačního programu Životní prostředí (OPŽP). Projekt je registrován pod
reg. číslem CZ 1.02/2.1.00/14.26116. Předmětem plnění je
dodávka zametacího a čisticího stroje za účelem snížení
imisí a prašnosti v obci. Smlouva se uzavírá po předchozím provedeném výběrovém řízení na základě doporučení komise pro otevírání a hodnocení nabídek s firmou
LGD Technika, s.r.o., Pastviny 151, 564 01 Žamberk, IČ:
2877704, za nabídkovou cenu 1.875.379,- Kč včetně 21 %
DPH. Smlouva se uzavírá dále za podmínek dle předloženého návrhu smlouvy, který se zakládá k tomuto usnesení. ZO
pověřuje starostu obce k uzavření smlouvy. ZO současně
rozhodlo o dofinancování akce s tím, že 80 % pořizovacích nákladů na podvozek (stroj) hradí poskytovatel dotace
a 20 % zaplatí obec Výprachtice. V případě nástavby pak
je poskytována dotace do výše 90 % a obec dofinancuje
10 % nákladů. Z vysoutěžené částky 1.875.370,- Kč obec
Výprachtice dofinancuje ze svých prostředků částku cca
380.000,- Kč. Obec dále dofinancuje náklady administrace
akce, které jí budou následně refundovány.
Schváleno: 6 – 0 – 0
202/ ZO schvaluje uzavření smlouvy na dodávku komunální techniky související s realizací projektu „Svážíme
bioodpad z obce Výprachtice“ z Operačního programu
Životní prostředí (OPŽP). Projekt je registrován pod reg.
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číslem CZ. 1.02/4.1.00/14.24210. Předmětem plnění je
dodávka 6 kontejnerů na biodpad a 1 nosiče kontejnerů
za traktor. Smlouva se uzavírá po předchozím provedeném
výběrovém řízení na základě doporučení komise pro otevírání a hodnocení nabídek s firmou Ing. Josef Ťulpík – WTC,
Lázeňská 540, 78961 Bludov, IČ: 49567454, a to za cenu
808.764,- Kč. Smlouva se uzavírá dále za podmínek dle
předloženého návrhu smlouvy, který se zakládá k tomuto
usnesení. ZO pověřuje starostu obce uzavřením smlouvy.
ZO současně rozhodlo o dofinancování akce s tím, že 10
% nákladů akce dofinancuje obec Výprachtice. Z vysoutěžené částky 808.764,- Kč obec Výprachtice dofinancuje částku cca 81.000,- Kč. Obec dále dofinancuje náklady
administrace akce, které jí budou následně refundovány.
Schváleno: 6 – 0 – 0
203/ ZO schvaluje obecně závaznou vyhlášku obce
Výprachtice číslo 1/2014, kterou se ruší obecně závazná vyhláška 3/2010 o místním poplatku za provozovaný
výherní hrací přístroj nebo jiné technické herní zařízení
povolené ministerstvem financí podle jiného právního
předpisu. Obecně závazná vyhláška č. 1/2014 se dále
schvaluje v textu dle předloženého návrhu vyhlášky.
Schváleno: 6 – 0 – 0
204/ ZO schvaluje prominutí nájemného ve výši 2.000,Kč. za pronájem ordinace pro rok 2014 zubní lékařce paní
Zuzaně Jedličkové, současně se promíjí nájemkyni úhrada nákladů na vytápění nebytových prostor ordinace, což
představuje za rok 2014 částku 17.015,- Kč.
Schváleno: 6 – 0 – 0
205/ ZO souhlasí na základě žádosti J. a J. H. s napojením domu čp. 260 ve Výprachticích na veřejnou kanalizaci a vodovod.
Schváleno: 6 – 0 – 0
206/ ZO schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti – s oprávněnou ČEZ Distribuce,
a.s., se sídlem Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ
40502, IČ 24729035. Předmětem služebnosti je umístění distribuční soustavy podzemního vedení NN, IP-122005312 Výprachtice na pozemku parc. č. 3224/8 – ostatní plocha v k.ú. Výprachtice. Smlouva se uzavírá dále
v textu dle předloženého návrhu smlouvy.
Schváleno: 6 – 0 – 0
207/ ZO schvaluje uzavření zástavní smlouvy, kterou
se zřizuje zástavní právo k pozemku parc.č.st. 151, spolu s bytovým domem č.p.13 v k.ú. a obci Výprachtice ve
prospěch zástavního věřitele Česká republika, Ministerstvo pro místní rozvoj, sídlem: Staroměstské náměstí 6,
110 15 Praha 1, IČ 66002222. Zástavní právo se zřizuje
pro částku 1.200.000,- Kč, která byla zástavním věřitelem
poskytnuta zástavci, tj. obci Výprachtice, ve formě dotace. Zástavním právem je zajištěna pohledávka zástavního
věřitele, která odpovídá výši poskytnuté dotace. Smlouva
se uzavírá dále za podmínek uvedených v návrhu smlouvy, která se zakládá k tomuto usnesení.
Schváleno: 6 – 0 – 0
Dostavili se p. J. Kulhánek a p. L. Merta
208/ ZO schvaluje navýšení příspěvku zřizovatele na
nákup školních lavic příspěvkové organizaci Základní škola Jindřicha Pravečka, Výprachtice, okres Ústí nad Orlicí.
Příspěvek do maximální výše 40.000,- Kč bude použit na

nákup lavic.

Schváleno: 8 – 0 – 0
209/ ZO schvaluje uvolnění finančních prostředků na
nákup vozidla pro obec Výprachtice (náhrada za nepojízdnou Š 120 a poruchovou LADU NIVU) do maximální
výše 100 tis. Kč.
Schváleno: 6 – 1 – 1
210/ ZO schvaluje mimořádnou odměnu pro koordinátora do max. výše 10 tis. Kč, která může být vyplacena v souvislosti s ukončením akcí v plánovaném termínu
v rámci sjednané mzdy za měsíce září až prosinec 2014
a dále za měsíce leden až květen 2014.
Schváleno: 8 – 0 – 0
211/ ZO schvaluje uzavření smlouvy s firmou OVAZ
zámečnictví s.r.o., 56134 Výprachtice čp. 283, IČ
25988859 na oplocení části školního hřiště za nabídkovou cenu 91.941,- Kč bez DPH. Smlouva se schvaluje
v textu dle předloženého návrhu smlouvy o dílo.
Schváleno: 7 – 0 – 1
212/ ZO pověřuje starostu obce k podpisu smluv o poskytnutí dotace na akci „Svážíme biodopad z obce Výprachtice“
a na akci „Snížení imisí – Pořízení čisticí a komunální techniky“ se Státním fondem životního prostředí Praha. Jedná se
o smlouvy, na základě kterých se poskytují obci Výprachtice
dotace v celkové výši cca 2.300.000,- Kč.
Schváleno: 8 – 0 – 0
213/ ZO schvaluje uzavření smlouvy s firmou EG invest
s.r.o., Bořivojova 878/35, 13000 Praha 3, IČ 27117057, na
základě které firma podala žádost o dotaci a dále provede
administraci akce „Svážíme bioodpad z obce Výprachtice“. Smlouva se uzavírá za podmínek dle předloženého
návrhu smlouvy.
Schváleno: 8 – 0 – 0
214/ ZO schvaluje poskytnutí příspěvku ve výši 3.000,Kč pro příspěvkovou organizaci Mateřská škola Výprachtice, a to na činnost tanečního kroužku.
Schváleno: 8 – 0 – 0
215/ ZO schvaluje opravu svého usnesení číslo 155,
ze dne 21. 8. 2014 tak, že v případě prodeje pozemků
manželům Machovým, se vypouští z tohoto usnesení číslo
pozemku ppč. 1523/25 v k.ú. Koburk a nově se doplňuje
do předmětného usnesení schválení prodeje pozemku ppč.
1516/25 v k.ú. Koburk. V ostatním se předmětné usnesení
nemění.
Schváleno: 8 – 0 – 0
216/ ZO schvaluje rozpočtové změny, a to v textu dle
předloženého návrhu rozpočtových změn, které se zakládají k tomuto usnesení.
Schváleno: 8 – 0 – 0
217/ ZO doplňuje své usnesení č. 193/ ze dne 3. 9.
2014 o to, že příspěvek na dopravu se týká i dojíždění dětí
do Mateřské školy Výprachtice
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.
Zapsala: Věra Jandejsková
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Zápis z USTAVUJÍCÍHO veřejného zasedání zastupitelstva obce
Výprachtice, konaného dne 6. 11. 2014 v 18.00 hod.
NA SÁLE KULTURNÍHO DOMU vÝPRACHTICE.
Přítomni: Ing. J. Falta, Bc. M. Jandejsek, L. Junek, Mgr. H.
Katzerová, J. Kollert, J. Koubek, L. Merta, L. Skalický DiS.,
P. Skalický, JUDr. M. Stejskal, P. Tomiška
Hosté: V. Jandejsková, M. Hanyšová, V. Jandejsek, M. Chládek, M. Bašková, R. Lerch, V. Lerch, Z. Bureš, R. Merta,
P. Mertová, F. Merta, B. Stejskalová, J. Stejskal, J. Smejkal,
J. Katzer, B. Kolenyak, Č. Špičák
Schůzi bude řídit pan Miroslav Stejskal.
Miroslav Stejskal zahájil schůzi, přivítal nově zvolené
zastupitele a hosty. Seznámil přítomné s programem a nechal o programu hlasovat.
Program:
1. Zpráva o průběhu a platnosti komunálních voleb
2. Složení slibu členů zastupitelstva obce
3. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
4.Volba volební komise, návrhové komise a zapisovatele.
5. Volební řád.
6. Volba starosty, místostarosty a členů výborů
zastupitelstva
7. Schválení jednacího řádu zastupitelstva obce –
potvrzení stávajícího jednacího řádu
8. Různé
9. Ustanovení inventurních komisí
10. Stanovení odměn neuvolněným zastupitelům
11. Diskuse
12. Závěr
Má někdo ze členů zastupitelstva námitky nebo návrhy na
změnu programu? Pokud ne, dávám hlasovat o dnešním
programu:
Schváleno: 11 – 0 – 0
1/ Zpráva Okrskové volební komise:
Se zprávou seznámil dosavadní starosta JUDr. M. Stejskal.
Volby se konaly ve dnech 10. 10. 2014 až 11. 10. 2014.
Nevyskytly se žádné závady, počet oprávněných osob
volit je 770, k volbám se dostavilo voličů 515, bylo odevzdáno platných hlasů 514, voleb se zúčastnily 2 strany.
ZO bere na vědomí rezignaci pana R. Smejkala, pana
J. Pfeifera a paní M. Pfitznerové a zároveň osvědčuje, že
členem ZO se dne 4. 11. stal pan J. Kollert.
2/ Slib členů zastupitelstva:
Před složením slibu JUDr. M. Stejskal upozornil přítomné členy zastupitelstva, že odmítnutí složit slib nebo
složení slibu s výhradou má za následek zánik mandátu
(§ 55 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev
obcí a o změně některých zákonů, v platném znění).
JUDr. M. Stejskal přečetl slib:
„Slibuji věrnost České republice. Slibuji na svou čest
a svědomí, že svoji funkci budu vykonávat svědomitě,
v zájmu obce Výprachtice a jejích občanů a řídit se Ústavou a zákony České republiky“.
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Členové ZO jednotlivě vstávají a skládají slib – konkrétně pronesli slovo „SLIBUJI“ a svým podpisem potvrdili svůj slib. Písemný záznam o podpisu slibu je založen
v usnesení ZO.
Žádný člen zastupitelstva neodmítl složit slib ani
nesložil slib s výhradou.
3/ Navržení zapisovatele – Mgr. Hana Katzerová
Schváleno: 11 – 0 – 0
Navržení ověřovatelé zápisů - P. Tomiška, J. Koubek
Schváleno: 11 – 0 – 0
4/ Volba volební komise ve složení: J. Koubek, L. Junek,
L. Merta
Schváleno: 11 – 0 – 0
Volba návrhové komise ve složení: Ing. J. Falta, P. Skalický
Schváleno: 11 – 0 – 0
Volba mandátové komise ve složení: Mgr. H. Katzerová,
P. Tomiška
Schváleno: 11 – 0 – 0
5/ Schválení volebního řádu.
Volební řád přečetl p. JUDr. M. Stejskal s tím, že vyzval
přítomné zastupitele, aby se vyjádřili, zda volebnímu řádu
porozuměli.
Schváleno: 11 – 0 – 0
6/ Volba starosty a místostarosty a členů výborů zastupitelstva :
a/ Volba starosty obce:
Nyní přikročíme k volbě starosty a místostarosty obce.
Před volbou starosty a místostarosty obce dávám návrh,
aby hlasování bylo tajné, každý z Vás napíše jméno starosty, kterého navrhuje, na volební lístek označený razítkem
obce, který Vám vydá volební komise. Úprava volebního
lístku bude provedena za plentou.
Před každým hlasováním byla dána možnost členům
zastupitelstva i ostatním se vyjádřit k předloženým návrhům.
Kandidáta na starostu navrhují zastupitelé za ČSSD
Luďka Skalického, DiS.
Zvolení přítomní zastupitelé obce Výprachtice v tajném
hlasování rozhodli, že starostou obce Výprachtice bude
pan Luděk Skalický, DiS.
Schváleno: 11 – 0 – 0
Pan JUDr. M. Stejskal předal vedení veřejného zasedání
zvolenému starostovi obce, který všechny přítomné přivítal a poděkoval jim za projevenou důvěru.
b/ Volba místostarosty obce:
Zastupiteli za ČSSD je navrhován Miroslav Stejskal.
ZO rozhodlo na základě návrhu, že obec Výprachtice bude mít pouze jednoho neuvolněného místostarostu
obce.
Schváleno: 11 – 0 – 0
Volba místostarosty proběhne stejně jako volba starosty, tj. tajným hlasováním. Každý z přítomných zastupitelů
napíše jméno místostarosty na lístek, který mu vydá volební komise.
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V prvním kole volby místostarosty byl zvolen pan JUDr.
Miroslav Stejskal, a to počtem hlasů 8
Schváleno: 8 – 0 – 3
c/ Následuje volba předsedů a členů výborů a jednotlivých komisí zastupitelstva.
Výbory:
Do finančního výboru byli zvoleni: předseda: Bc. M. Jandejsek
Schváleno: 11 – 0 – 0
členové: L. Junek, Ing. J. Falta
Schváleno: 11 – 0 – 0
Do kontrolního výboru byli zvoleni: předseda: J. Koubek,
členové: P. Skalický, Mgr. J. Formánek
Schváleno: 11 – 0 – 0
Komise:
Volba likvidační komise ve složení: předseda: P. Tomiška,
člen: P. Skalický
Schváleno: 11 – 0 – 0
Do komise životního prostředí navrhuji tyto členy: předseda: J. Kulhánek, člen: J. Kollert
Schváleno: 11 – 0 – 0
Do komise SPOZ se navrhuje: předseda: Mgr. H. Katzerová, členové: P. Tomiška a M. Bašková
Schváleno: 11 – 0 – 0
Do rady školy se navrhují: J. Kollert, P. Tomiška, L. Ju-nek
Schváleno: 11 – 0 – 0
Do funkce oddávajícího navrhuji JUDr. M. Stejskala
Schváleno: 10 – 0 – 1
7/ Dalším bodem ustavujícího zasedání zastupitelstva
obce je schválení jednacího řádu:
Dávám návrh, aby se zastupitelstvo řídilo dosavadním
platným jednacím řádem zastupitelstva.
Schváleno: 11 – 0 – 0
8/ ZO schvaluje uzavření kupní smlouvy, na základě
které vykupuje obec Výprachtice od paní M. J. pozemek
parc.č. 1352/4 o výměře 51 m2, zaměřený GP číslo 74397/2014 pro k.ú. a obec Výprachtice. Pozemek se vykupuje za vzájemně dohodnutou cenu 50 Kč za 1 m2. Smlouva
se uzavírá za podmínek dle předloženého návrhu kupní
smlouvy. Náklady spojené s převodem hradí kupující, tj.
obec Výprachtice.
Schváleno: 11 – 0 – 0
9) ZO schvaluje nákup materiálu na oplocení pozemku
– ochranné pásmo 1. st. vodního zdroje Zaječín. Předpokládané náklady na nákup sloupků, pletiva, drátu a dalšího potřebného materiálu činí 100 tis. Kč.
Schváleno: 11 – 0 - 0
10) ZO schvaluje opravu usnesení číslo 6/2014 tak, že po
opravě bude usnesení číslo 6, ze dne 26. 2. 2014, znít takto:
ZO schvaluje převedení zlepšeného hospodářského
výsledku hospodaření příspěvkové organizace Mateřská
škola Výprachtice, který představuje částku 888,86 Kč, do
rezervního fondu této organizace pro rok 2014. Prostředky
budou použity pro provoz. Do fondu odměn se přiděluje 0.
Schváleno: 11 – 0 – 0
11) ZO schvaluje doplnění svého usnesení číslo 202, ze
dne 30. 9. 2014 tak, že záloha dotace poskytnutá Státním
fondem životního prostředí ČR na akci Svážíme bioodpad
z obce Výprachtice bude činit pouze 60 % nákladů akce,
tj. 485.258,- Kč. Obec do doby, než bude proplacena celá
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dotace (ve výši 90 % vysoutěžené částky), bude povinna
dofinancovat tuto akci částkou 323.506,- Kč.
Schváleno: 11 – 0 – 0
12/ ZO schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí příspěvku Mikroregionu Severo-Lanškrounsko, se sídlem Dolní
Čermná čp. 76, 561 53 Dolní Čermná, IČ 01349341, a to
ve výši 60.000,- Kč. Jedná se o příspěvek obce Výprachtice
k dotaci na pořízení biokompostérů a drtičů větví. Smlouva se uzavírá dle předloženého návrhu smlouvy, která se
zakládá k tomuto usnesení.
Schváleno: 11 – 0 – 0
13/ ZO schvaluje nákup 2 ks radarových měřičů rychlosti. Nákup měřičů rychlosti zajistí starosta obce, a to
na základě obeslání nejméně tří firem, které tyto měřiče
dodávají. Přednost mají firmy, které jsou současně výrobci
těchto zařízení. Cena 2 ks měřičů rychlosti nesmí překročit 100.000,- Kč.
Schváleno: 10 – 0 – 1
14/ ZO schvaluje rozpočtové změny dle předloženého návrhu rozpočtových změn číslo 8, který se zakládá
k tomuto usnesení jako jeho příloha.
Schváleno: 9 – 0 – 2
15/ ZO schvaluje provedení inventarizace majetku
obce ke dni 30. 11. 2014, přičemž stanoví následující
inventarizační komise:
hlavní inventarizační komisi ve složení:
předseda: Jan Koubek, členové: Hana Katzerová, Hana
Havelková
dílčí inventarizační komise:
SDH Výprachtice: předseda: Jiří Falta, členové: Petr Pfeifer, Luděk Skalický
SDH Koburk: předseda: Hana Katzerová, členové: Luděk
Skalický, Jiří Katzer
Knihovna Výprachtice: předseda: Hana Havelková, členové: Petr Tomiška, Zdenek Bureš
Knihovna Koburk: předseda: Petr Skalický, členové: Václav Lerch, Martin Jandejsek
Pohledávky:			
předseda: Petr Tomiška, členové: Luboš Merta, Marie Bašková
Místní komunikace: předseda: Petr Skalický, členové:
Luboš Merta, Petr Tomiška
Obecní údržba: předseda: Miroslav Stejskal, členové: Jan
Šponiar, Josef Bašek
Vodovod a ČOV: předseda: Martin Jandejsek, členové:
Hana Havelková, Libor Junek
Obecní úřad:			
předseda: Luděk Skalický, členové: Marie Bašková, Hana
Havelková
Hostinec U Jana: předseda: Jan Koubek, členové: J. Kollert, Petr Tomiška
Schváleno: 11 – 0 – 0
16/ ZO v souladu s nařízením vlády č. 3/2003 § 2 stanoví
následující odměny neuvolněným členům zastupitelstva:
- místostarosta ve výši 1/3 měsíční odměny, včetně příplatků uvedených v příloze č. 1 k nařízení vlády č. 37/2003 Sb.
- předsedové výborů a komisí ve výši měsíční odměny,
včetně příplatků uvedených v příloze č. 1 k nařízení vlády
č. 37/2003 Sb.
- ostatní členové ve výši měsíční odměny, včetně příplatků
uvedených v příloze č. 1 k nařízení vlády č. 37/2003 Sb.
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Předsedům a členům výborů a komisí, kteří nejsou členy
zastupitelstva obce, náležejí měsíční odměny v obdobné
výši, jak je uvedeno v tomto článku (předsedové výborů a
komisí a ostatní členové - měsíční odměny, včetně příplatků, uvedených v příloze č. 1 k nařízení vlády č. 37/2003
Sb. v platném znění). Odměna se poskytne na základě
dohody o provedení práce.
Schváleno: 11 – 0 – 0
17/ ZO schvaluje dodatek číslo 3 ke smlouvě o dílo s
firmou Institut regionálních informací, s.r.o., Brno, Beethovenova 4, 60200 Brno, IČ 25585991, a to v textu dle předloženého návrhu dodatku. Cena díla se navyšuje o částku
17.424,- Kč, všetně DPH. Důvodem navýšení ceny je doplnění ploch pro výrobu nad rámec smluvního ujednání.
Schváleno: 11 – 0 – 0
18/ ZO schvaluje prodej pozemku parc. číslo 3271/4
nově vzniklého dělením původního pozemku parc. číslo
3271/1 v k.ú. Výprachtice, které bylo provedeno GP číslo 736-58/2014 pro k.ú. a obec Výprachtice. Pozemek se
prodává manželům L. a Z. K. Prodej pozemku se schvaluje za cenu stanovenou znalcem. Náklady spojené s převodem, vyjma 1/2 nákladů spojených s pořízením geometrického plánu - zaměření obecní cesty, hradí kupující.
Schváleno: 11 – 0 – 0
19/ ZO bere na vědomí:
a) Dohodu uzavřenou s firmou EG Invest s.r.o., která se týká smlouvy schválené ZO pod číslem usnesení
213/2014, ze dne 30. 9. 2014.
b) Objednávku služeb, jejichž výsledkem je vypracování projektové žádosti o poskytnutí podpory a zajištění čerpání prostředků z operačního programu životního prostředí, prostřednictvím Státního fondu ŽP, resp. Ministerstva
ŽP na projekt „Svážíme bioodpad v obci Výprachtice“ ve
výši 20 000,- Kč bez DPH.
c) Uzavření smlouvy o poskytování projektového managementu na akci Svážíme Bioodpad z obce Výprachtice,
a to v textu dle předloženého návrhu smlouvy.
Schváleno: 11 – 0 – 0
20/ ZO souhlasí s projektovou dokumentací pro územní řízení i stavební řízení na akci „Modernizace farmy
Výprachtice“.
Schváleno: 10 – 0 – 1
21/ ZO zveřejňuje záměr prodeje pozemku ppč.
3235/36 o výměře 419 m2, zaměřeného GP číslo 738
– 150/2014 pro k.ú. a obec Výprachtice. Pozemky se
prodávají za cenu stanovenou znalcem. Náklady spojené
s převodem hradí kupující.
Schváleno: 11 – 0 – 0
22/ ZO schvaluje uzavření kupní smlouvy o výkupu
pozemků ppč. 80/2 a ppč. 79/3, zaměřených GP číslo
738-150/2014 pro k.ú. a obec Výprachtice. Pozemky se
vykupují od manželů H. a F. H. Pozemky se vykupují
za účelem narovnání majetkoprávních vztahů k obecní
cestě. Pozemky se vykupují za cenu stanovenou znalcem.
Náklady spojené s převodem hradí kupující.
Schváleno: 11 – 0 – 0
Diskuse:
1) P. JUDr. M. Stejskal vystoupil a poděkoval přítomným
za zvolení.
2) P. J. Falta vystoupil s dotazem – proč nejsou u navrhovaných usnesení na výkup a prodej pozemků uváděny
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i ceny za dané pozemky.
Odpověď: Ceny se stanovují na základě znaleckých posudků. Tyto posudky jsou vyhotovovány až na základě toho,
zda zastupitelstvo případný výkup či prodej daných pozemků schválí.
3) Dotaz p. Hanyšové – kdo bude ve Výprachticích řídit
stavební úřad?
Odpověď: Bude vyhlášeno výběrové řízení. Do uzavření
pracovní smlouvy s novým referentem stavebního úřadu
bude chod stavebního úřadu řešen smluvně oprávněnou
úřední osobou.
Zpráva návrhové komise: jednotlivé body zasedání byly
projednány a jednotlivě schváleny.
Zpráva mandátové komise: veřejného zasedání se zúčastnilo 11 členů zastupitelstva, schůze je usnášeníschopná.
Závěr: Starosta obce poděkoval přítomným zastupitelům a
hostům za účast a veřejné zasedání ukončil.
Zapsala: Mgr. Hana Katzerová

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

15. prosince 2014
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Vítání občánků

Vážení občané, příznivci SNK

Dne 5. října jsme se sešli, abychom naše nejmenší občánky přivítali do života v naší obci. K slavnostnímu uvítání se sešlo společně se svými rodiči, sourozenci
a také prarodiči 7 dětí. Daniel Skalický, Daniel Fogl, Aneta Matyášová, Martin Skalický, Matyáš Heger, Tamara
Vacková a Štěpán Tůma. Dětem přejeme šťastný a spokojený život a hodně lásky od svých nejbližších. Šťastným
rodičům zase přejeme, aby měli ze svých dětí jen samou
radost.
Děkujeme všem, kteří se zúčastnili tohoto setkání. Velice nás potěšilo, že na naše malé setkání přišlo tak mnoho
lidí. Také bychom chtěli poděkovat všem, co věnovali svůj
čas přípravám a následnému velmi pěknému programu při
této akci.
SPOZ obce Výprachtice

za Sdružení nezávislých kandidátů Vám děkuji za důvěru,
kterou jste nám dali. Za sebe, a myslím, že i za ostatní
kandidáty, mohu vyjádřit spokojenost, že tolik Vás utratilo
hlas za nezávislé.
Výsledky voleb vykreslily společenskou situaci ve Výprachticích. Je možné o volebních systémech polemizovat
a vyjadřovat názory o vhodnosti toho či onoho. Nicméně
pravidla byla dána dopředu a podle nich se volilo. Historie nezná podmínku typu, co kdyby. Děj se odehraje
a život jde dál. Posunuli jsme se dál a obohatili se novými
zkušenostmi.
Jedním z námětů, který budou nezávislí prostřednictvím svých zástupců prosazovat, bude způsob komunikace. Diskutovat veřejně, to je to, oč tu běží.
Tím, že jste dovolili, aby se nezávislí podíleli na rozhodování, bylo jistě vyplněno přání změny. Tím pádem se
naše předvolební sliby staly závazkem vůči Vám, našim
voličům. Jak se nám to povede, ukáže čas.
Přejeme všem pevné zdraví a notnou dávku optimismu.
Za SNK Jiří Pfeifer, Milan Brejša
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Zprávy z mateřinky
Barevný a teplý podzim nás inspiruje k tvořivým činnostem nejen ve školce, ale při vycházkách do okolí.
Týden knihoven
Druhý říjnový týden jsme navštívili Městskou knihovnu
v Lanškrouně v rámci „Týdne knihoven”. Ředitelka knihovny
Bc. Iva Semlerová dětem vysvětlila, nejen jak probíhá provoz
knihovny, ale seznámila je s nabídkou knih a zacházením

Indiánská pohádka

Muzikoterapie je léčebná
metoda používající jako terapeutického prostředku hudbu.
Také v naší školce zařazujeme
některé tyto prvky při vzdělávání.
S Indiánskou pohádkou přijela muzikoterapeutka paní
Lenka Hradecká, která vtáhla
děti do děje hrou na netradiční
hudební nástroje. Na chvíli se
tak děti dostaly do světa indiánů plného tajuplných zvuků
a melodií.

s nimi. Poté měly děti možnost si knihy prohlédnout a společně jsme si v knihách četli. Příjemným zpestřením bylo pro
všechny kolo štěstí. Z knihovny si děti odnášely nové zážitky
a radostný pocit z výhry. Paní ředitelce tímto děkujeme.

Beseda pro veřejnost
V rámci mateřské školy byla rodičům i široké veřejnosti
nabídnuta beseda se známou dětskou psycholožkou PhDr.
Janou Mervartovou na téma „Jak nastavit dětem hranice a
neříkat ne!” Paní doktorka nastínila rodičům, jaké možnosti mají při výchově svých dětí a jaké prostředky mohou
využívat.

Divadlo na zámku
Ve středu 8. 10. navštívily děti z Motýlkové třídy veselou hudební pohádku v netradičním zpracování „O pejskovi a kočičce”.

Beseda s myslivci
Jedním z podzimních témat v našem vzdělávacím
programu je Podzimní slavnost v začarovaném lese, kdy
společně s dětmi poznáváme život v lese. Proto jsme do
školky pozvali pány myslivce, aby nám názorně přiblížili,
jak se starají o lesní zvěř. Panu Moravcovi a Doubravovi
děkujeme za zajímavou besedu.

Kolektiv Mateřské školy přeje všem pohodové vánoční
svátky a radostný nový rok.
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ZŠ Jindřicha Pravečka, VÝPRACHTICE
PROHLÍDKA SPŠ A BESEDA SE SPISOVATELI LITERATURY FAKTU
Ve čtvrtek 25. září se žáci osmé a deváté třídy vydali do
Letohradu na již tradiční besedu se spisovateli literatury
faktu a také na prohlídku tamější střední průmyslové školy. Začali jsme zmíněnou prohlídkou, během které jsme
měli možnost prohlédnout si celý areál školy – učebnu
geodetů, jazyků, učebnu výpočetní techniky, školní jídelnu, tělocvičnu atd. Dozvěděli jsme se užitečné informace,
které se týkaly chodu školy a také např. studijních oborů.
Poté jsme zavítali do kulturního domu na besedu se
spisovateli literatury faktu, kteří každoročně přijíždí na
podzim do Letohradu. Čekali nás opět známé tváře, jako
je například: předseda Klubu autorů literatury faktu Karel
Richter, Robert Kvaček, Jan Halada a další… Ocenili jsme,
když nám pan Richter přečetl ukázku ze své nové knihy
– „Ave Caesar“, některé zaujala kniha Milana Syručka –
„Je třeba se bát Ruska?“. Besedu jsme zakončili zajímavou
informací - jestlipak víte, kolik procent získávají spisovatelé za prodej jedné knihy? My už ano.
OHLEDNUTÍ ZA ADAPTAČNÍM KURZEM ŠESŤÁKŮ
Prázdniny uběhly rychle jako voda a nový školní rok je
v plném proudu. V šesté třídě vznikl nový kolektiv, protože se k nám přidaly nové děti z Horních Heřmanic, a tak
jsme se vydali na adaptační kurz, který se uskutečnil v září
v lanovém centru Proud v Olomouci.

vrcholu a k pomyslnému zapíchnutí naší vlajky. I tento
úkol jsme společně zvládli. Troufám si říct, že jsme z kurzu odjížděli s dobrými pocity a milými vzpomínkami.
Mgr. Radka Kohoutová

Šipkovaná
Učitelky prvního stupně připravily pro děti a rodiče
podzimní hru v přírodě. V průběhu ní si všichni účastníci
zacvičili, zazpívali, zahráli si na přírodovědce a děti namalovaly dospělákům zvířecí obličeje. Jedním z úkolů bylo
také tvoření básně, ve které se měla objevit předem stanovená slova, jako např. vítr, oheň, drak,… Po doběhnutí

do cíle proběhlo zhodnocení, předání zdravých odměn
a společné opékaní špekáčků. Celé odpoledne nás provázelo krásné počasí a skvělá nálada. Děkujeme všem za
hojnou účast a budeme se těšit na další společné setkání.
Učitelky prvního stupně

Ukázky básní účastníků hry
Podzim
Vítr fouká, padá listí,
teplý čaj to doma jistí.
Oheň v krbu pěkně hřeje,
zalezeme do postele.
Děti venku pouští draky,
můžeme se přidat taky.
A co jsme tam vlastně dělali? Náš tým měl za úkol dobýt
vrchol K2, a tak jsme společně chodili úzkými stezkami,
pohybovali jsme se po ledových krách, postavili jsme
si stan v základním táboře a samozřejmě jsme si vylezli
i do výšek, kde si každý vybral a statečně zdolal nějakou
tu překážku. Poté už nám zbývalo jen pár metrů k dobytí

Podzim
Vítr zase z hor už fouká,
listím je zbarvená louka.
Po obloze draci letí,
u ohně se hřejí děti.

autor: Smajlíci

autor: Nedočkaví buřtíci
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BAREVNÝ TÝDEN V 1. TŘÍDĚ
V týdnu od 10. do 14. listopadu 2014 si děti v 1. třídě užily veselé, pestrobarevné dny. Projekt byl zaměřen
na základní barvy v denním životě, na hravé, barevné
kompozice i na správné, zdravé stravování. Do projektu se kreativně zapojili i rodiče, kteří pomáhali dětem
s výběrem vhodného oblečení a oblíbené hračky. Žáci se
zájmem diskutovali o tmě, světle, vodě a přírodě kolem
nás. Na závěr týdne jsme se rozloučili duhou jako symbolem štěstí, jedinečnosti a krásy barev.
Mgr. Martina Grusová

VZNIK A VÝVOJ ŽIVOTA NA ZEMI

TECHNOHRÁTKY
Žáci 8. třídy se zúčastnili tohotoprojektu na podporu
rozvoje technických oborů, protože po několika vzdálených středních školách se tentokrát konal na SPŠ Lanškroun. Aktivní formou prostřednictvím nejrůznějších
soutěží a aktivit se v technických oborech mechanik elektrotechnik, elektromechanik pro zařízení a přístroje nebo
nástrojař vyřádili hlavně chlapci. Vyzkoušeli si na lisu
výrobu lžíce na obuv, zapojení elektronického zabezpečovacího systému a nahlédli do tajů mechatroniky. Naopak
dívky si program užívaly hlavně v učebnách a salonech
kadeřnic a kosmetiček, kde si vyzkoušely cvičné účesy na
figurínách, barvení vlasů, ale i malování na tělo, tzv. body
art. Velký zájem vzbudilo i představení oboru knihař pro
ruční zpracování, který škola v Lanškrouně vyučuje jako
jediná v České republice. Tohoto dílu TECHNOHRÁTEK

Pokud jste již více let odrostlí školním lavicím, možná si ani nedovedete představit, že školní výuka nemusí
vypadat jen tak, že učitel s křídou a ukazovátkem stojí
před tabulí a přednáší látku svým žákům.
se zúčastnilo 120 žáků z osmi ZŠ regionu. Na závěr celodenního putování nás čekalo vyhodnocení, které mělo část
vědomostní - zde žáci soutěžili v tom, co se během dne
dozvěděli - a část praktickou. První cenou pro nejzručnější
školu byl dort. Ten sice naši žáci nevybojovali, ale ani tak
se v těžké konkurenci neztratili.
Mgr. Jiří Formánek

Projekt s názvem „Vznik a vývoj života na Zemi“, který
proběhl ve třídách II. stupně základní školy, umožnil žákům zažít jiné metody: zkoumání, pokusy, hledání informací, ale také získávání patřičné slovní zásoby v cizím
jazyce. Součástí projektového týdne byla také exkurze do
Brna s návštěvou hvězdárny a planetária, muzea Antropos
a s návštěvou výstavy Bodies. Na téma hovořil se žáky rovněž pan farář a ukázal žákům jiný úhel pohledu na vznik
života. Žáci 6. a 7. třídy zpracovali téma také výtvarně
a svými pracemi doplnili výzdobu chodeb. Děkuji všem
učitelům, kteří na projektu pracovali, především pak panu
učiteli Grossmannovi, který byl jeho iniciátorem.
Mgr. Hana Chládková
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Poskytování informací o potravinách
spotřebitelům
„Alergeny ve školních jídelnách“
Pro všechny, kteří se stravují ve školní jídelně buď sami nebo
tu obědvají jejich děti, přinášíme následující informace:
Povinnost poskytování informací o potravinách spotřebitelům vyplývá z Nařízení Evropského parlamentu a Rady
EU č. 1169/2011 o poskytování informací o potravinách
spotřebitelům, které nabývá účinnosti dne 13. prosince
2014. Dále je zde platná vyhláška č. 113/2005 Sb., o způsobu označování potravin a tabákových výrobků, ve znění
pozdějších předpisů – dle § 8, odst. 10.
Povinnosti zařízení školního stravování:
-Školní jídelna má od 13. 12. 2014 povinnost informovat strávníka o tom, zda se v nabízené potravině nebo
pokrmu vyskytují látky nebo produkty vyvolávající alergie nebo nesnášenlivost. Alergii mohou vyvolat všechny
potraviny, ale EU specifikovalo 14 hlavních alergenů, které
podléhají legislativnímu značení a jsou přílohou Nařízení
EU č. 1169/2011. Každý strávník si musí tyto látky nebo
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produkty hlídat sám. Jídelna má pouze funkci informační
stejně tak, jako každý jiný výrobce potravin a pokrmů.
-Bude se jednat pouze o zajištění informovanosti strávníků, nikoli o povinnost zajistit dietní stravování odpovídající individuálním dietním požadavkům.
-Přítomnost alergenu v pokrmu nebo nápoji označí
školní jídelna na jídelním lístku číslem. Na nástěnce vedle
jídelního lístku bude vyvěšen seznam legislativně stanovených alergenů s označením čísla, které bude uváděno na
jídelním lístku. Tento seznam bude uložen také na stránkách i-školy.
-V praxi se musí školní jídelna informaci o přítomnosti
alergenu v potravině dozvědět od dodavatele, a to buď
přímo z obalu – etikety nebo z obchodního dokladu –
dodacího listu, apod. (především u nebalených potravin).
Jaroslava Skalová, vedoucí ŠJ

od 20.00 hod.
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Spoj čísla od 1 do 120.

SUDOKU

Omalovánka.
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