Obec Výrava, Výrava 116, 503 03 Smiřice
Zápis č. 3-1/2019 a přijatá usnesení
z 3. zasedání obecního zastupitelstva konaného v pondělí 21. 1. 2019,
v zasedací místnosti obecního úřadu, zahájeno v 19:00 hod.
Přítomni:

Jaroslav Hejcman, Mgr. Jitka Hrubá, Michal Konečný, Eva Nepokojová
Vladimír Panenka, Lenka Valentová, Pavel Vejman

Nepřítomni:
Hosté:
1. Zahájení, určení zapisovatele, jmenování ověřovatelů zápisu, schválení programu
Zasedání zastupitelstva obce Výrava (dále též jako „zastupitelstvo“ nebo „OZ“) bylo zahájeno
v 19:00 hodin starostkou obce Evou Nepokojovou.
Starostka po přivítání přítomných členů obecního zastupitelstva a hostů konstatovala, že
zasedání bylo řádně svoláno, program byl zveřejněn od 9. 1. 2019 na úřední 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.
Místostarosta návrh doplnit program zasedání o tyto body:
- Projednání a schválení smlouvy č. 6DHM190010 o zřízení věcného břemene k pozemkům
ve vlastnictví Povodí Labe, státní podnik na akci „Autobusový záliv a chodník v obci Výrava“
(zastávka BUS Výrava křižovatka),
- Žádost Spolku Lungta o projednání připojení se k mezinárodní kampani „Vlajka pro Tibet“,
- Výpověď smlouvy o zajištění sběru olejů a tuků vyprodukovaných v domácnostech –
poskytovatel služby dosud nedodal sběrné nádoby.
Program zasedání:
1. Zahájení, určení zapisovatele, jmenování ověřovatelů zápisu, schválení programu
2. Smlouva o poskytování služeb Kanalizace v obci Výrava – technická pomoc a inženýrská
činnost – dodatek č. 1
3. Rekonstrukce mostu a komunikace k čp. 81 a čp. 82 Výrava – zadání zpracování
projektové dokumentace na realizaci akce
4. Revize Směrnice k zadávání zakázek malého rozsahu 4/2016
5. Smlouva o zřízení věcného břemene č. 6DHM190010
6. Žádost Spolku Lungta o připojení se k mezinárodní kampani „Vlajka pro Tibet“
7. Výpověď smlouvy o zajištění sběru olejů a tuků vyprodukovaných v domácnostech
8. Hospodaření obce
Stránka 1 z 7

Obec Výrava, Výrava 116, 503 03 Smiřice

9. Diskuze
10. Závěr

Starostka navrhla určit za ověřovatele zápisu Mgr. Jitku Hrubou a Lenku Valentovou. Zápis
provede Michal Konečný.
Návrh usnesení k bodu 1. :
Zastupitelstvo obce schvaluje program zasedání OZ, za ověřovatele zápisu určuje Mgr. Jitku
Hrubou a Lenku Valentovou, zapisovatelem Michala Konečného.
Hlasování:

pro: 7

zdržel se: 0

proti: 0

Návrh usnesení k bodu 1. byl přijat.
2. Smlouva o poskytování služeb Kanalizace v obci Výrava – technická pomoc a inženýrská
činnost – dodatek č. 1
Místostarosta předložil OZ návrh Dodatku č. 1 Smlouvy na zajištění technické pomoci a
inženýrské činnosti v rámci zajištění aktualizace vodního a odpadového hospodářství na území
obce Výrava. Předmětem Smlouvy je technická pomoc a inženýrská činnost při zjišťování
stávajícího stavu kanalizace na území obce Výrava a při zajišťování zákonem daných povinností
vlastníka kanalizace. Návrh dodatku zahrnuje poskytnutí služeb nad rámec Smlouvy.
Návrh usnesení k bodu 2. :
A. Zastupitelstvo obce schvaluje uzavřít Dodatek č. 1 Smlouvy o poskytování služeb na akci
„Kanalizace v obci Výrava – technická pomoc a inženýrská činnost“ s firmou VDI Projekt
s.r.o., se sídlem Petrohradská 216/3, 101 00 Praha 10, Vršovice, IČ: 288 60 080.
B. Zastupitelstvo obce pověřuje starostku obce uzavřením Dodatku č. 1 Smlouvy o
poskytování služeb na uvedenou akci.
Hlasování:

pro: 7

proti: 0

zdržel se: 0

Návrh usnesení k bodu 2. byl přijat.
3. Rekonstrukce mostu a komunikace k čp. 81 a čp. 82 Výrava – zadání zpracování
projektové dokumentace na realizaci akce
Místostarosta obce předložil OZ k posouzení a schválení projektový záměr na celkovou
rekonstrukci mostu a komunikace umístěných na pozemcích p. č. 1927/7, 2136/1 a 1927/18
v k.ú. a obci Výrava. Most převádí přes Libníkovický potok účelovou komunikaci připojující
objekty čp. 81 a čp. 82 na silnici III/2992. Předpokládá se demolice stávajícího mostu a
výstavba nového objektu - konstrukce z monolitického železobetonu. Součástí rekonstrukce
mostu bude celková rekonstrukce vozovky v úseku od napojení na III/2992 po vjezd k čp. 81
v délce 55 m. Důvodem předložení projektového záměru na rekonstrukci mostu je jeho špatný
stavební stav podložený statickým posudkem (zpracovatel
říjen 2015).
Statické posouzení stavebního stavu mostu bylo zadáno na základě podnětu vlastníků
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připojených nemovitostí v roce 2015. Ke zhoršení stavebního stavu mostu navíc výrazně
přispěla blesková povodeň v květnu 2016. Aktuální zatížitelnost mostu byla statickým
posudkem stanovena na 6,3 t (výhradní 8 t). Současně se také předpokládá, že zásadní poruchy
spodní stavby budou neprodleně opraveny. V případě, že únosnost mostu je pro investora
dostatečná, je možno provést sanaci. Její životnost je ale omezena na dobu cca 15 let. Z toho
důvodu je předložen projektový záměr na celkovou rekonstrukci mostu.
Předpokládané náklady investiční akce:
Zpracování projektové dokumentace
Inženýrská činnost
Předpokládané náklady na rekonstrukci mostu
Předpokládané náklady na rekonstrukci komunikace
Celkové předpokládané náklady na rekonstrukci mostu

130 tis. Kč
20 tis. Kč
600 tis. Kč
500 tis. Kč
1 250 tis. Kč

Návrh usnesení k bodu 3. :
A. Zastupitelstvo obce schvaluje předložený projektový záměr na akci „Rekonstrukce mostu
a komunikace k čp. 81 a čp. 82 Výrava“.
B. Zastupitelstvo obce pověřuje starostku obce zadáním zpracování projektové
dokumentace na uvedenou akci.
Hlasování:

pro: 6

proti: 0

zdržel se: 1 (Nepokojová)

Návrh usnesení k bodu 3. byl přijat.
4. Revize směrnice k zadávání zakázek malého rozsahu 4/2016
Starostka předkládá k odsouhlasení a chválení OZ revizi směrnice č. 4/2016 k zadávání
veřejných zakázek malého rozsahu. Směrnice upravuje zásady a postupy obce při zadávání
veřejných zakázek malého rozsahu (dále jen VZMR) a upřesňuje uzavírání smluvních vztahů
obce, jako veřejného zadavatele (dále jen zadavatel) s dodavateli stavebních prací, dodávek a
služeb. Směrnice stanovuje postup zadávání VZMR na základě výše předpokládané hodnoty
zakázky.
Starostka předkládá návrh směrnice o zadávání VZMR č. 1/2019 ke schválení.
Návrh usnesení k bodu 4. :
Zastupitelstvo obce schvaluje Směrnici k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu č.
1/2019.
Hlasování:

pro: 7

proti: 0

zdržel se: 0

Návrh usnesení k bodu 4. byl přijat.
5. Smlouva o zřízení věcného břemene č. 6DHM190010
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Místostarosta předložil OZ k projednání a schválení návrh Smlouvy o zřízení věcného břemene
č. 6DHM190010 mezi Povodím Labe, s. p. jako povinný a obcí Výrava jako oprávněný.
Oprávněný je výlučným vlastníkem pozemku evidovaného v katastru nemovitostí jako
pozemková parcela č. 1927/16 v katastrálním území a obci Výrava, zapsaného na LV č. 10001
u Katastrálního úřadu pro Královéhradecký kraj se sídlem v Hradci Králové, Katastrálního
pracoviště Hradec Králové (dále jen „panující pozemek“).
Při investiční výstavbě oprávněného bude v rámci stavební akce „Autobusový záliv a chodník
podél silnice III/2992 v k.ú. Výrava“ vybudována na části služebného pozemku stavba nového
autobusového zálivu a chodníku, který propojí stávající chodník s nástupištěm (dále jen
„stavba“). Vybudovaná stavba zůstane po dokončení a zkolaudování ve vlastnictví
oprávněného. Jelikož stavba nebude součástí služebného pozemku a bude ve vlastnictví
rozdílné osoby od osoby vlastníka služebného pozemku, a není právní ani jiný důvod tuto
skutečnost měnit, povinný za dále uvedených podmínek uzavírá s oprávněným tuto písemnou
smlouvu o zřízení věcného břemene ve prospěch panujícího pozemku a k tíži části služebného
pozemku v rozsahu vymezeném geometrickým plánem, ve smyslu občanského zákoníku.
Pozemek, který je zatížen věcným břemenem, je pozemek evidovaný jako pozemková parcela
č. 2136/1 v katastrálním území a obci Výrava, vedený v druhu vodní plocha na LV č. 606 u
Katastrálního úřadu pro Královéhradecký kraj se sídlem v Hradci Králové, Katastrálního
pracoviště Hradec Králové.
Úplata za zřízení věcného břemene byla dohodnuta ve výši 1.000,- Kč + DPH v zákonné výši.
Návrh usnesení k bodu 5. :
A. Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene č.
6DHM190010 mezi Povodím Labe, státní podnik, IČ: 70890005, se sídlem Víta Nejedlého
951/8, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové a obcí Výrava.
B. Zastupitelstvo obce schvaluje úplatu za zřízení věcného břemene ve výši 1 000,- Kč + DPH
v zákonné výši.
C. Zastupitelstvo obce pověřuje starostku obce uzavřením Smlouvy o zřízení věcného
břemene č. 6DHM190010.
Hlasování:

pro: 7

proti: 0

zdržel se: 0

Návrh usnesení k bodu 5. byl přijat.
6. Žádost Spolku Lungta o připojení se k mezinárodní kampani „Vlajka pro Tibet“
Místostarosta předložil OZ žádost Spolku Lungta o projednání žádosti a připojení obce Výrava
k akci Vlajka pro Tibet 2019, a to vyvěšením tibetské vlajky dne 10. března na budově úřadu
nebo jiném čestném místě. Rozhodnutí ZO Výrava bude žadateli zasláno e-mailem.
Návrh usnesení k bodu 6. :
Zastupitelstvo obce schvaluje připojení obce Výrava k akci Vlajka pro Tibet 2019, a to
vyvěšením tibetské vlajky dne 10. března 2018 na budově úřadu nebo jiném čestném místě.
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Hlasování:

pro: 3 (Hrubá, Nepokojová, Valentová)
proti: 4 (Hejcman, Konečný, Panenka, Vejman)

zdržel se: 0

Návrh usnesení k bodu 6. nebyl přijat.
7. Výpověď smlouvy o zajištění sběru olejů a tuků vyprodukovaných v domácnostech
Místostarosta předložil OZ k projednání a schválení výpověď Smlouvy o poskytnutí služeb
bezplatné likvidace jedlého oleje a tuku z domácností včetně bezplatného poskytnutí nádob
pro sběr odpadu. Tato Smlouva mezi poskytovatelem služby
a obcí byla
uzavřena v květnu 2018 s účinností od 1. 7. 2018. Do dnešního dne však k dodání sběrných
nádob na odpad ze strany poskytovatele služby i přes urgenci ze strany objednatele nedošlo,
proto se navrhuje Smlouvu ze strany objednatele pro její neplnění vypovědět.
Návrh usnesení k bodu 7. :
A. Zastupitelstvo obce schvaluje výpověď Smlouvy o poskytování služeb č. 2/2018 uzavřené
mezi obcí Výrava a
, z důvodu neplnění předmětu smlouvy.
B. Zastupitelstvo obce pověřuje starostku obce výpovědí Smlouvy o poskytování služeb č.
2/2018.
Hlasování:

pro: 7

proti: 0

zdržel se: 0

Návrh usnesení k bodu 7. byl přijat.
8. Hospodaření obce
Místostarosta informoval zastupitelstvo o provedených změnách rozpisu rozpočtu za období
od minulého zasedání OZ a o přijatém rozpočtovém opatření č. 9 evidovaném v opisu
rozpočtových opatření pod č. 9. Opis rozpočtových opatření za období 12/2018 je přílohou
zápisu.
Místostarosta dále předložil OZ k nahlédnutí Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu USC
sestavený k 31. 12. 2018.
Návrh usnesení k bodu 8. :
A. Zastupitelstvo obce bere na vědomí provedené změny rozpisu rozpočtu za období od
minulého zasedání OZ do konce roku a po skončení roku 2018.
B. Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 9.
Hlasování:

pro: 7 proti: 0

zdržel se: 0

Návrh usnesení k bodu 8. byl přijat.
9. Diskuze
Starostka informovala OZ o:
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schválení finančního příspěvku na realizaci modernizace veřejného osvětlení v obci Výrava,
žádosti o podání informací k dlouhodobému pronájmu a rekonstrukci budovy čp. 104 a
návrhu na změnu OZV 1/2017 o nočním klidu,
předložila návrh pojištění odpovědnosti z výkonu funkce člena OZ,
stavu projektu zřízení maloobchodní prodejny, zateplení a vytápění požární zbrojnice,
zadání aktualizace hřbitovní knihy,
plánovaném prořezu lip v průtahu obce a další údržbě zeleně v obci (topoly u fotbalového
hřiště, thúje u hřbitova, kořeny trhající cestu na Hřiby),
rozšíření frekvence svozu kovového odpadu,
seznamu plánovaných kulturních akcí pro rok 2019 a návrh na zřízení spolku Veselá Výrava,
stavu plánu opravy střechy kaple sv. Jana Křtitele,
možnosti digitalizace obecní kroniky,
omezení úředních hodin OÚ v týdnu od 18. února z důvodu plánovaného lékařského
zákroku starostky,
podala návrh na diskusi o zřízení laviček na vybraných místech v obci.

10. Závěr
Předpokládaný termín dalšího zasedání: 4. 3. 2019.
Výpis ve formě přijatých usnesení bude zveřejněn na úřední fyzické a elektronické desce.
Starostka ukončila zasedání zastupitelstva ve 21:00 hod.
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: 23. 1. 2019
Zapisovatel:
Michal Konečný

podpis …………………………………….

Ověřovatelé:
Mgr. Jitka Hrubá

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

podpis …………………………………….

Lenka Valentová

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

podpis …………………………………….

Starostka obce:
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Eva Nepokojová

Obec Výrava, Výrava 116, 503 03 Smiřice
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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