Obec Výrava, Výrava 116, 503 03 Smiřice

Zápis č. 17-07/2020 a přijatá usnesení
ze 17. zasedání zastupitelstva obce konaného ve středu 8.7. 2020
v zasedací místnosti obecního úřadu, zahájeno v 18:00 hod.
Přítomni:
Michal Konečný, Eva Nepokojová, Vladimír Panenka, Pavel Vejman
Nepřítomni: Jaroslav Hejcman, Mgr. Jitka Hrubá, Lenka Valentová (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. Zasedání bylo řádně svoláno, program byl
zveřejněn od 29.6.2020 na úřední desce a je nedílnou součástí zápisu. Přítomna je
nadpoloviční většina členů zastupitelstva. Starostka prohlásila zasedání za usnášeníschopné.
Zápis z minulého zasedání byl řádně ověřen, nebyly k němu vzneseny žádné námitky, proto jej
pokládáme za schválený.
Program zasedání:
1. Zahájení, určení zapisovatele, jmenování ověřovatelů zápisu, schválení programu
2. Smlouva o poskytnutí dotace z dotačního fondu Královéhradeckého kraje č. 20RRD100065 na provoz prodejny
3. Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu obce provozovateli prodejny
4. Smlouva s Technickými službami Hradec Králové o poskytnutí péče o psy
5. Žádost o podporu Linky bezpečí, z.s.
6. Žádost o podporu Hospice Anežky České v Červeném Kostelci
7. Hospodaření obce
8. Diskuse
9. Závěr
Starostka navrhla za ověřovatele zápisu určit Vladimíra Panenku a Pavla Vejmana. Zápis
provede Eva Nepokojová.
Návrh usnesení k bodu 1. :
Zastupitelstvo obce schvaluje program zasedání ZO, za ověřovatele zápisu určuje Vladimíra
Panenku a Pavla Vejmana, zapisovatelem Evu Nepokojovou.
Hlasování:
pro: 4
proti: 0
Návrh usnesení k bodu 1. byl přijat.

zdržel se: 0

V 18:05 se dostavil jednatel společnosti SPCom, s.r.o. pan Petr Šrámek. Zastupitelé se shodli na
tom, že mu umožní přednést svoji žádost ihned a poté budou pokračovat ve
schválených bodech programu zasedání.
Pan Šrámek prezentoval zastupitelstvu svůj záměr požádat na Ministerstvu průmyslu a
obchodu o dotaci na zřízení optické sítě v obci Výrava, která svým slabším pokrytím
vysokorychlostním internetem spadá do kategorie tzv. „bílých obcí“. Zřízením optické sítě by
všechny nemovitosti v obci měly přístup k technologicky nejvyspělejšímu řešení internetového
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připojení. V případě úspěchu dotace by realizace probíhala zřejmě v roce 2022. Celý projekt
bude probíhat na náklady SPCom s.r.o. Zastupitelé seznámili pana Šrámka se Zásadami pro
projednávání, schvalování smluv a určení výše úplaty za zřízení věcných břemen ne nemovitých
věcech obce Výrava a souhlasili s podáním žádosti o dotaci
2. Smlouva o poskytnutí dotace z dotačního fondu Královéhradeckého kraje č. 20RRD100065 na provoz prodejny
Starostka seznámila zastupitelstvo s poskytnutím účelové neinvestiční dotace z dotačního
fondu Královéhradeckého kraje na financování provozních nákladů prodejny v obci. V roce
2020. Schválený projekt s názvem „Podpora provozu prodejny v obci Výrava“ je evidován pod
číslem 20RRD10-0065 a má za cíl zachovat občanskou vybavenost v obci. Podmínkou dotace
je spoluúčast obce ve stejné výši, tedy 50 000 Kč. Provozovateli prodejny tak bude poskytnuta
částka 100 000 Kč na úhradu provozních nákladů jako je elektřina, vodné a stočné, svoz
odpadu, vyvezení septiku, apod.
Návrh usnesení k bodu 2. :
A. Zastupitelstvo obce bere na vědomí schválení žádosti o dotaci z dotačního fondu
Královéhradeckého kraje č. 20RRD10-0065 pro financování projektu „Podpora provozu
prodejny v obci Výrava“ a přijetí částky 50 000 Kč od Královéhradeckého kraje na
bankovní účet obce.
B. Zastupitelstvo obce schvaluje uvolnění částky 50 000 Kč z rozpočtu obce pro
provozovatele prodejny v obci k financování projektu „Podpora provozu prodejny v obci
Výrava“.
C. Zastupitelstvo obce bere na vědomí informaci o uzavření smlouvy č. 20RRD10-0065 o
poskytnutí dotace z dotačního fondu Královéhradeckého kraje na realizaci projektu
„Podpora provozu prodejny v obci Výrava “.
D. Zastupitelstvo obce pověřuje starostku zajištěním všech dalších úkonů vyplývajících ze
Smlouvy č. 20RRD10-0065 o poskytnutí dotace z dotačního fondu Královéhradeckého
kraje.
E. Zastupitelstvo obce pověřuje starostku provedením nezbytných rozpočtových opatření
za účelem financování projektu „Podpora provozu prodejny v obci Výrava“.
Hlasování:
pro: 4
proti: 0
Návrh usnesení k bodu 2. byl přijat.

zdržel se: 0

3. Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu obce provozovateli prodejny
Starostka seznámila přítomné s uzavřením Smlouvy o spolupráci s provozovatelem prodejny
při administraci a vypořádání finančních prostředků, které byly obci poskytnuty jako účelová
neinvestiční dotace z dotačního fondu Královéhradeckého kraje, a které sama obec ze svého
rozpočtu poskytne na financování výdajů vynaložených na realizaci projektu s názvem
„Podpora provozu prodejny v obci Výrava“ v roce 2020.
Návrh usnesení k bodu 3. :
Zastupitelstvo obce bere na vědomí uzavření Smlouvy o spolupráci mezi Obcí Výrava a
provozovatelem prodejny v obci Výrava panem
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Hlasování:
pro: 4
proti: 0
Návrh usnesení k bodu 3. byl přijat.

zdržel se: 0

4. Smlouva s Technickými službami Hradec Králové o poskytnutí péče o psy
Starostka požádala zastupitelstvo o schválení Smlouvy o poskytnutí péče o psy s Technickými
službami Hradec Králové na období 2 let. TSHK se zavazují zajistit komplexní péči (včetně
veterinární) o opuštěného psa nalezeného v katastru obce Výrava za úplatu 380,- Kč včetně
DPH za noc pobytu. TSHK se zavazuje podniknout všechny maximálně objektivní kroky pro to,
aby došlo v co nejkratší době k převodu vlastnictví psa na nového majitele (nebo vydání psa
stávajícímu majiteli).
Starostka zároveň informovala, že se buduje prostor pro umístění obecního kotce za budovou
bývalé školy. Kotec poslouží ke krátkodobé péči o nalezené psy.
Návrh usnesení k bodu 4. :
Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření Smlouvy o poskytnutí péče o psy mezi Obcí Výrava a
Technickými službami Hradec Králové, IČO 64809447, se sídlem Na Brně 362, 500 08 Hradec
Králové na dobu 2 let.
Hlasování:
pro: 4
proti: 0
Návrh usnesení k bodu 4. byl přijat.

zdržel se: 0

5. Žádost o podporu Linky bezpečí, z.s.
Starostka představila přítomným zastupitelům Žádost o podporu Linky bezpečí, z.s.
V minulosti obec tento spolek podporovala částkou 3 000 Kč ročně. Vzhledem k nedávné
diskusi zastupitelů nad strategií finanční podpory subjektů z rozpočtu obce doporučila letos
výše zmíněný spolek nepodpořit. Zastupitelé souhlasili.
Návrh usnesení k bodu 5. :
Zastupitelstvo obce neschvaluje poskytnutí finančního daru z rozpočtu obce pro Linku
bezpečí, z.s.
Hlasování:
pro: 4
proti: 0
Návrh usnesení k bodu 5. byl přijat.

zdržel se: 0

6. Žádost o podporu Hospice Anežky České v Červeném Kostelci
Starostka představila zastupitelům žádost Oblastní charity Červený Kostelec o finanční dar na
provoz Hospicu Sv. Anežky České a Mobilního hospicu v Červeném Kostelci. Obec přispěla již
v minulosti na provoz tohoto již 25 let fungujícího zařízení, které může být v nejtěžších
životních chvílích i útočištěm pro občany naší obce. Navrhuje uvolnit z rozpočtu obce na dar
10 000 Kč.
Návrh usnesení k bodu 6. :
Zastupitelstvo obce schvaluje Oblastní charitě Červený Kostelec, IČ: 48623814, 5. května
1170, 549 41 Červený Kostelec, poskytnutí finančního daru z rozpočtu obce Výrava ve výši 10
000 Kč na péči v Hospici Anežky České a v Mobilním hospici Červený Kostelec.
Hlasování:

pro: 4

zdržel se: 0

proti: 0
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Návrh usnesení k bodu 6. byl přijat.

7. Hospodaření obce
Starostka seznámila přítomné s rozpočtovým opatřením č. 1. Přehled RO je přílohou zápisu.
Zároveň informovala zastupitele o plánovaném nezbytném RO – alokaci částky 500 000 Kč
z položky rozpočtu 3412 6121 (Přístavba sociálního zařízení na hřišti) na opravu střechy
prodejny a poskytnutí dotace provozovateli prodejny, které v rozpočtu na rok 2020 nebyly
plánovány.
Starostka dále seznámila přítomné s odpovědí na dotaz z předešlého ZZO ohledně položky
Závěrečného účtu obce - Vyúčtování finančních vztahů k příjemcům podpory z rozpočtu obce,
kde se uvádí pod pojmem „Dotace“ i „Dary“. Účetní zprostředkovala odpověď, že se jedná
pouze o zažité pojmenování Neinvestičního daru z rozpočtu obce, kam zařazujeme jak dotace,
tak dary.
Návrh usnesení k bodu 7. :
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 1.
Hlasování:
pro: 4
proti: 0
Návrh usnesení k bodu 7. byl přijat.

zdržel se: 0

8. Diskuse
Starostka informovala přítomné o:
- Probíhajícím čištění úseku kanalizace mezi č.p. 27 a 47
- Zadání jednoduché projektové dokumentace na opravu střechy na budově prodejny
- Jednání se spolumajitelem pozemku p.č. 990/2 v k.ú. Výrava ohledně napojení
pozemku na obecní komunikaci a s tím souvisejícím dělení okolních pozemků. Variantu
směny pozemku p.č. 1000/3 s SPÚ, kterou zastupitelstvo navrhlo na 16. ZZO,
spolumajitel pozemku p.č. 990/2 odmítl.
- Nadcházející schůzce s projektantkou pověřenou jednáním jménem majitele pozemků
v připravované obytné zóně ÚP 13 a 14
- Stavu přípravy projektu na zřízení zpomalovacího prahu u čp. 97 – odhad nákladů na
zřízení prahu je 170 000 Kč. Zastupitelé se dohodli pozastavit práce na projektu a
požádali starostku, aby záležitost ještě prodiskutovala s žadatelem o zřízení prahu
- Připravovaných dotacích Ministerstva pro místní rozvoj, které by měly být vyhlášeny
na podzim 2020 a zahrnovat finanční podporu rekonstrukce veřejných budov i
propustků (aktuálně řešená témata v obci)
Pavel Vejman navrhl vyřešit osvětlení u buňky na hřišti instalací svítidla. Starostka požádala
Pavla Vejmana a Michala Konečného o výběr vhodného řešení a instalaci.
9. Závěr
Termín dalšího zasedání bude upřesněn.
Výpis ve formě přijatých usnesení bude zveřejněn na úřední fyzické a elektronické desce.
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Starostka ukončila zasedání v 19:30 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: 9.7.2020
Zapisovatel:
Eva Nepokojová

podpis …………………………………….

Ověřovatelé:
Pavel Vejman

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

podpis …………………………………….

Vladimír Panenka

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

podpis …………………………………….

Starostka obce:
Eva Nepokojová

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

podpis ……………………………………

Jedná se o anonymizovanou verzi zápisu ze zasedání zastupitelstva obce Výrava dle zákona
110/2019 Sb. Plné znění je uloženo na obecním úřadě. Nahlížení je možné v úředních
hodinách v souladu se zákonem 128/2000 Sb, §16 odst 2 písm. e).
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