Obec Výrava, Výrava 116, 503 03 Smiřice

Zápis č. 28-09/2021 a přijatá usnesení
z 28. zasedání zastupitelstva obce konaného v pondělí 13. 9. 2021,
v zasedací místnosti obecního úřadu, zahájeno v 18:00 hod.
Přítomni:

Michal Konečný, Eva Nepokojová, Lenka Valentová, Pavel Vejman

Nepřítomni: Mgr. Jitka Hrubá, Jaroslav Hejcman, Vladimír Panenka (omluveni)
Hosté:
1. Zahájení, určení zapisovatele, jmenování ověřovatelů zápisu, schválení programu
Zasedání zastupitelstva obce Výrava (dále též jako „zastupitelstvo“ nebo „ZO“) bylo zahájeno
v 18:00 hodin starostkou obce Evou Nepokojovou.
Starostka po přivítání přítomných členů obecního zastupitelstva konstatovala, že zasedání bylo
řádně svoláno, program byl zveřejněn od 2. 9.2021 na úřední fyzické a elektronické desce a je
nedílnou součástí zápisu. Přítomna je nadpoloviční většina členů zastupitelstva, proto je
zasedání usnášeníschopné. Bylo konstatováno, že zápis z minulého zasedání byl řádně ověřen,
nebyly k němu vzneseny žádné námitky, proto jej pokládáme za schválený.
Starostka navrhla doplnit do programu bod: Žádost o bezúplatný převod zásahového vozidla
z majetku HZS Královéhradeckého kraje
Program zasedání:
1. Zahájení, určení zapisovatele, jmenování ověřovatelů zápisu, schválení programu
2. Žádost o bezúplatný převod zásahového vozidla z majetku HZS Královéhradeckého kraje
3. Smlouva o zřízení služebnosti inženýrských sítí a sjezdu k pozemku p.č. 1899/8 v k.ú.
Výrava
4. Smlouva o poskytnutí služeb na svoz textilu v obci
5. Žádost o poskytnutí dotace na akci „Rekonstrukce budovy čp. 104“ z programu
Ministerstva pro místní rozvoj
6. Žádost o poskytnutí dotace na akci „Autobusový záliv a chodník podél silnice III/2992 ve
Výravě“ z programu Ministerstva pro místní rozvoj
7. Hospodaření obce
8. Diskuse
9. Závěr
Starostka navrhla za ověřovatele zápisu určit Michala Konečného a Pavla Vejmana. Zápis
provede Eva Nepokojová.
Návrh usnesení k bodu 1. :
Zastupitelstvo obce schvaluje program zasedání ZO, za ověřovatele zápisu určuje Michala
Konečného a Pavla Vejmana, zapisovatelem Evu Nepokojovou.
Hlasování:

pro: 4

zdržel se: 0

proti: 0
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Návrh usnesení k bodu 1. byl přijat.

2. Žádost o bezúplatný převod zásahového vozidla z majetku HZS Královéhradeckého kraje
Velitel JSDH Výrava Jan Hrubý představil zastupitelům možnost podat žádost o bezúplatný
převod zásahového vozidla CAS 32 Tatra 815 z majetku HZS Královéhradeckého kraje. Toto
vozidlo by nahradilo stávající zastaralé vozidlo CAS Liaz, které se z hlediska technického stavu
a obtížného zajišťování náhradních dílů stává pro zásahovou jednotku SDH nevyhovující.
Návrh usnesení k bodu 2. :
Zastupitelstvo obce pověřuje starostku podáním Žádosti o bezúplatný převod zásahového
požárního vozidla CAS 32 Tatra 815 z majetku HZS Královéhradeckého kraje do majetku obce
Výrava.
Hlasování:
pro: 4
proti: 0
Návrh usnesení k bodu 2. byl přijat.

zdržel se: 0

3. Smlouva o zřízení služebnosti inženýrských sítí a sjezdu k pozemku p.č. 1899/8 v k.ú.
Výrava
Starostka seznámila zastupitele s návrhem Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti
k pozemku p.č. 1899/8, který je ve vlastnictví obce Výrava. Výše úplaty za zřízení služebnosti
je stanovena na základě Zásad pro projednávání, schvalování smluv a určení výše úplaty za
zřízení věcných břemen (služebností a reálných břemen) na nemovitých věcech obce Výrava a
činí 2 880 Kč.
Návrh usnesení k bodu 3. :
A. Zastupitelstvo obce schvaluje zřízení služebnosti inženýrských sítí a sjezdu k pozemku ve
vlastnictví obce Výrava p.č. 1899/8 v k.ú. Výrava. Služebnost bude zřízena ve prospěch
pozemku p. č. 119/3 a p.č. st. 260, jehož součástí je nemovitost čp. 180.
B. Zastupitelstvo obce schvaluje výši úplaty 2 880 Kč za zřízení služebnosti inženýrských sítí
a sjezdu stanovené na základě Zásad pro projednávání, schvalování smluv a určení výše
úplaty za zřízení věcných břemen (služebností a reálných břemen) na nemovitých věcech
obce Výrava.
C. Zastupitelstvo obce pověřuje starostku obce uzavřením Smlouvy o zřízení služebnosti
inženýrských sítí a sjezdu.
Hlasování:
pro: 4
proti: 0
Návrh usnesení k bodu 3. byl přijat.

zdržel se: 0

4. Smlouva o poskytnutí služeb na svoz textilu v obci
Starostka seznámila zastupitele s nabídkami společností organizujících sběr použitého šatstva
z kontejneru v obci. Současný dodavatel TextilEco a.s. požaduje doposud bezplatný svoz
zpoplatnit částkou 1 200 Kč včetně DPH ročně. Diakonie Broumov nabízí službu za 1 200 Kč +
DPH ročně. Společnost Dimatex, která by svoz zdarma nabídla, nedodává zdarma sběrnou
nádobu (kontejner), jehož pořizovací cena je však 19 000 Kč + DPH.
Starostka navrhla prozatím dodavatele neměnit a uzavřít dodatek ke stávající smlouvě se
společností TextilEco a.s.
Návrh usnesení k bodu 4. :
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Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření Dodatku č.1 ke Smlouvě o umístění a provozování
kontejnerů uzavřené mezi Obcí Výrava a společností TextilEco a.s. se sídlem Za Mototechnou
1114/4, 155 00 Praha 5 – Stodůlky, IČ: 28101766 a pověřuje starostku jeho uzavřením.
Hlasování:
pro: 4
proti: 0
Návrh usnesení k bodu 4. byl přijat.

zdržel se:

5. Žádost o poskytnutí dotace na akci „Rekonstrukce budovy čp. 104“ z programu
Ministerstva pro místní rozvoj
Starostka představila zastupitelům záměr prověřit dostupné dotační možnosti na financování
rekonstrukce 1. NP budovy čp. 104. Podle nejnovějších informací z Ministerstva pro místní
rozvoj nesplňuje projekt podmínky pro získání dotace z programu Rekonstrukce a přestavba
veřejných budov.
Zastupitelé pověřili starostku obce hledáním jiných finančních zdrojů z jiných dotačních
programů za účelem spolufinancování projektu přestavby části čp. 104 na obecní úřad.
Bez usnesení.
6. Žádost o poskytnutí dotace na akci „Autobusový záliv a chodník podél silnice III/2992
ve Výravě“ z programu Ministerstva pro místní rozvoj
Starostka představila zastupitelům možnost požádat o dotaci na realizaci akce „Autobusový
záliv a chodník podél silnice III/2992 ve Výravě“ u Ministerstva pro místní rozvoj. Jedná se o
dotační titul Obnova místních komunikací, který by měl být vyhlášen v období říjen – prosinec
2021. Výše podpory je 80 % uznatelných nákladů. Projekt na akci je připraven, rozpočet je cca
2 000 000 Kč.
Návrh usnesení k bodu 6. :
Zastupitelstvo obce schvaluje podání žádosti o poskytnutí dotace na akci „Autobusový záliv
a chodník podél silnice III/2992 ve Výravě“ z programu Obnova místních komunikací
Ministerstva pro místní rozvoj.
Hlasování:
pro: 4
proti: 0
Návrh usnesení k bodu 6. byl přijat.

zdržel se:

7. Hospodaření obce
Starostka seznámila zastupitele s měsíčním výkazem plnění rozpočtu k 31.8.2021,
zastupitelstvo jej bere na vědomí. Dále seznámila zastupitele s návrhem rozpočtového
opatření č. 11.
Návrh usnesení k bodu 7. :
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 11.
Hlasování:
pro: 4
proti: 0
Návrh usnesení k bodu 7. byl přijat.

zdržel se: 0

8. Diskuse
Starostka informovala přítomné o:
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Zapojení obce do plánovaného Srazu rodáků (sobota 11.6.2022)
Kulturních akcích obce do konce roku
Stavu probíhajících akcí: nákup DA, Založení prvků ÚSES, kanalizace Baše, zázemí
sportoviště, bezúplatné převody pozemků SPÚ a ÚZSVM do vlastnictví obce
Sázení stromů v obecním lese
Snížení recyklačního poplatku za komoditu plast ze současných 1630 Kč/t na 758 Kč/t.
Možnosti zajistit stolní kalendář po občany s tématikou správného nakládání s
odpady – akce Mikroregion Černilovsko, finanční spoluúčast obcí na výrobě

Místostarosta informoval přítomné o:
• Průběhu provádění stavebních prací na obnově vodní nádrže u čp. 154 a souvisejících
majetkoprávních záležitostech
• Zahájení stavby prodloužení VO od čp. 80 po konec obce
• Opravě veřejného osvětlení - nátěru stožárů VO ve Výravě
• Koncem září dojde k zahájení stavebních prací na zřízení zpomalovacího prahu na místní
komunikaci před čp. 97
• Připravované aktualizaci pasportu kanalizace
• Stavu přípravy Změny č. 1 ÚP Výrava
• Problematice oceňování věcných břemen pro technickou infrastrukturu ČEZ
9. Závěr
Předpokládaný termín dalšího zasedání je plánován na pondělí 11. října.
Výpis ve formě přijatých usnesení bude zveřejněn na úřední fyzické a elektronické desce.
Starostka ukončila zasedání zastupitelstva v 19:00 hodin.
Přílohy zápisu: (pouze originál zápisu)
- prezenční listina
- program zasedání ZO (pozvánka)
- a vše co je označeno v zápise jako příloha k originálu
Zápis byl vyhotoven dne: 14.9.2021
Zapisovatel:
Eva Nepokojová

podpis …………………………………….

Ověřovatelé:
Michal Konečný

dne ............................

podpis …………………………………….

Pavel Vejman

dne ............................

podpis …………………………………….

Starostka obce:
Eva Nepokojová

dne .............................

podpis ……………………………………
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