Obec Výrava, Výrava 116, 503 03 Smiřice

Zápis č. 34-06/2022 a přijatá usnesení
z 34. zasedání zastupitelstva obce konaného v pondělí 13. 6. 2022,
v zasedací místnosti na obecním úřadě, zahájeno v 18:00 hod.
Přítomni:
Nepřítomni:

Jaroslav Hejcman (příchod 18:14), Mgr. Jitka Hrubá Michal Konečný, Eva
Nepokojová, Vladimír Panenka Lenka Valentová, Pavel Vejman

Hosté:
1. Zahájení, určení zapisovatele, jmenování ověřovatelů zápisu, schválení programu
Zasedání zastupitelstva obce Výrava (dále též jako „zastupitelstvo“ nebo „ZO“) bylo zahájeno
v 18:10 hodin starostkou obce Evou Nepokojovou.
Starostka po přivítání přítomných členů obecního zastupitelstva konstatovala, že zasedání bylo
řádně svoláno, program byl zveřejněn od 2. 6. 2022 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 ještě bod:
Žádosti o poskytnutí finanční podpory z rozpočtu obce Výrava z programu „Obnova čisticích
zařízení odpadních vod v obci Výrava“
Program zasedání:
1. Zahájení, určení zapisovatele, jmenování ověřovatelů zápisu, schválení programu
2. VZMR na akci „Stavební úpravy 1. NP, objektu čp. 104, ve Výravě“
3. Stanovení počtu členů zastupitelstva obce pro následující volební období
4. Smlouva o poskytnutí dotace z dotačního fondu Královéhradeckého kraje č. 22POVU10060
5. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí péče o psy
6. Smlouva o zřízení služebnosti inženýrské sítě k pozemku p.č. 225 v k.ú. Výrava
7. Žádosti od provozovatele Letního parketu - místní poplatky
8. Účast obce v elektronické aukci pozemku p.č. 2253 v k.ú. Výrava
9. Závěrečný účet obce za rok 2021
10. Účetní závěrka obce za rok 2021
11. Žádosti o poskytnutí finanční podpory z rozpočtu obce Výrava z programu „Obnova
čisticích zařízení odpadních vod v obci Výrava“
12. Hospodaření obce
13. Diskuse
14. Závěr
Starostka navrhla za ověřovatele zápisu určit Vladimíra Panenku a Michala Konečného. Zápis
provede Eva Nepokojová.
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Návrh usnesení k bodu 1. :
Zastupitelstvo obce schvaluje program zasedání ZO, za ověřovatele zápisu určuje Vladimíra
Panenku a Michala Konečného, zapisovatelem Evu Nepokojovou.
Hlasování:

pro: 6

zdržel se: 0

proti: 0

Návrh usnesení k bodu 1. byl přijat.
18:14 Příchod Jaroslava Hejcmana
2. VZMR na akci „Stavební úpravy 1. NP, objektu čp. 104, ve Výravě“
Dodavatel akce, který podal nejvýhodnější cenovou nabídku (PH-stavební, s.r.o., Klášter nad
Dědinou 4) neposkytl v daném termínu součinnost k uzavření Smlouvy o dílo.
Starostka navrhuje zrušit vypsané výběrové řízení na uvedenou akci a vypsat nové, oslovit další
firmy s dobrými referencemi a upravit podmínky pro realizaci akce se zahájením prací na
podzim 2022.
Dotace z rozpočtu Ministerstva pro místní rozvoj na tuto akci nebyla poskytnuta, na podzim
2022 bude možnost podat žádost znovu.
Návrh usnesení k bodu 2. :
A. Zastupitelstvo obce rozhoduje o zrušení výběrového řízení na dodavatele akce „Stavební
úpravy 1. NP, objektu čp. 104, ve Výravě“.
B. Zastupitelstvo obce pověřuje starostku zadáním výběrového řízení na dodavatele akce
„Stavební úpravy 1. NP, objektu čp. 104, ve Výravě“.
Hlasování:

pro:

7

zdržel se: 0

proti: 0

Návrh usnesení k bodu 2. byl přijat.
3. Stanovení počtu členů zastupitelstva obce pro následující volební období
Zastupitelstvo má povinnost stanovit počet členů zastupitelstva obce pro následující volební
období, a to nejpozději do 85 dnů přede dnem voleb do zastupitelstev v obcích. Starostka
navrhuje stanovit počet členů zastupitelstva na 7.
Návrh usnesení k bodu 3. :
Zastupitelstvo obce stanovuje počet členů zastupitelstva obce Výrava pro následující volební
období 2022 – 2026 v počtu sedmi členů zastupitelstva obce.
Hlasování:

pro:

7

zdržel se: 0

proti: 0

Návrh usnesení k bodu 3. byl přijat.
4. Smlouva o poskytnutí dotace z dotačního fondu Královéhradeckého kraje č. 22POVU10060
Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje schválilo na svém zasedání dotaci ve výši 709 000 Kč
na akci „Stavební úpravy 1. NP, objektu čp. 104, ve Výravě“. Doba realizace projektu je
stanovena od 1.1.2022 do 30.11.2023. Maximální procentuální podíl dotace na uznatelných
výdajích projektu nesmí přesáhnout 25,38 %, uvedených v žádosti o dotaci.
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Návrh usnesení k bodu 4. :
A.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí schválení žádosti o dotaci ve výši 709 000 Kč z
dotačního fondu Královéhradeckého kraje č. 22POVU1-0060 pro financování akce „Stavební
úpravy 1. NP, objektu čp. 104, ve Výravě“.
B.
Zastupitelstvo obce pověřuje starostku uzavřením Smlouvy o poskytnutí dotace z
dotačního fondu Královéhradeckého kraje č. 22POVU1-0060.
Hlasování:

pro:

7

zdržel se: 0

proti: 0

Návrh usnesení k bodu 4. byl přijat.
5. Smlouva o zřízení služebnosti inženýrské sítě k pozemku p.č. 225 v k.ú. Výrava
Starostka předložila zastupitelům návrh Smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě odvodňovací kanalizační stoky z komunikace umístěné na pozemku p.č. 1927/17 ve vlastnictví
obce Výrava (oprávněný). Inženýrská síť je vedena přes pozemek p. č. 225 ve vlastnictví pana
J.H (obtížený), vše v k.ú. Výrava. Služebnost bude zřízena na dobu neurčitou a bezúplatně.
Návrh usnesení k bodu 5. :
A. Zastupitelstvo obce schvaluje zřízení služebnosti inženýrské sítě – odvodňovací
kanalizační stoky z komunikace umístěné na pozemku p.č. 1927/17 ve vlastnictví obce
Výrava. Inženýrská síť je vedena přes pozemek p. č. 225 ve vlastnictví pana
, vše v k.ú. Výrava.
B. Zastupitelstvo obce pověřuje starostku uzavřením Smlouvy o zřízení služebnosti
inženýrské sítě mezi Obcí Výrava jako oprávněnou a panem J
, jako obtíženým.
Hlasování:

pro:

7

zdržel se: 0

proti: 0

Návrh usnesení k bodu 5. byl přijat.
6. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí péče o psy
Dne 13.7.2022 skončí platnost Smlouvy o poskytnutí péče o psy uzavřené s Technickými
službami Hradec Králové. Starostka navrhuje uzavřít Dodatek č. 1 ke smlouvě na dobu dalších
2 let.
Návrh usnesení k bodu 6. :
Zastupitelstvo obce pověřuje starostku uzavřením Dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí
péče o psy s Technickými službami Hradec Králové, IČO 64809447, se sídlem Na Brně 362,
500 08 Hradec Králové na dobu 2 let.
Hlasování:

pro:

7

zdržel se: 0

proti: 0

Návrh usnesení k bodu 6. byl přijat.
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7. Žádosti od provozovatele Letního parketu - místní poplatky
Starostka seznámila přítomné se 2 žádostmi provozovatele Letního parketu ve Výravě. První
žádost se týká pronájmu místní komunikace p.č. 1927/17 vedle areálu Letního parketu ve
dnech pořádání koncertů, vždy od 18 do 24 hodin. Druhá žádost se týká způsobu úhrady
místních poplatků ze vstupného dle OZV 3/2019. Provozovatel zvolil úhradu formou paušálu.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí.
8. Účast obce v elektronické aukci pozemku p.č. 2253 v k.ú. Výrava
Starostka informovala zastupitele o záměru vlastníka pozemku p.č. 2253 v k.ú. Výrava, kterým
je Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM), prodat tento pozemek
v elektronické aukci. Dle znaleckého posudku je vyvolávací cena pozemku o výměře 1442 m²
135 000 Kč.
Obec Výrava pozemek dlouhodobě využívala k likvidaci vybraného bioodpadu u příležitosti
pálení čarodějnic. Obec je od jara 2019 v jednání s ÚZSVM ohledně pronájmu části tohoto
pozemku. K dohodě nedošlo z důvodu obdržené žádosti o koupi tohoto pozemku. ÚZSVM
preferuje v těchto případech prodej před pronájmem.
Zastupitelé se po krátké diskusi rozhodli možnost účasti v aukci nevyužít a najít pro příležitost
likvidace bioodpadu a pálení čarodějnic jiný vhodný pozemek.
Návrh usnesení k bodu 8. :
Zastupitelstvo obce rozhoduje o neúčasti obce v elektronické aukci pozemku p.č. 2253 v k.ú.
Výrava.
Hlasování:

pro:

6

zdržel se: 1 (Konečný)

proti: 0

Návrh usnesení k bodu 8. byl přijat.
9. Závěrečný účet obce za rok 2021
Starostka předložila ZO ke schválení návrh závěrečného účtu obce Výrava za rok 2021, který
tvoří součást dokumentu „Závěrečný účet obce Výrava za rok 2021“ ze dne 28. 4. 2022. Návrh
závěrečného účtu byl v období od 2. 5. do 19.5.2022 zveřejněn na úřední desce. K návrhu
závěrečného účtu obce nebyly k dnešnímu dni přijaty žádné připomínky. ZO na dnešním
zasedání projednalo návrh závěrečného účtu obce za rok 2021 bez výhrad.
Návrh usnesení k bodu 9. :
Zastupitelstvo obce schvaluje Závěrečný účet obce Výrava za rok 2021 s vyslovením souhlasu
s celoročním hospodařením bez výhrad.
Hlasování:

pro:

7

zdržel se: 0

proti: 0

Návrh usnesení k bodu 9. byl přijat.
10. Účetní závěrka obce za rok 2021
Starostka dále předložila ZO ke schválení účetní závěrku obce Výrava za rok 2021. Účetní
závěrka tvoří součást dokumentu „Závěrečný účet obce Výrava za rok 2021“. K účetní závěrce
obce nebyly k dnešnímu dni přijaty žádné připomínky. ZO na dnešním zasedání projednalo a
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schválilo účetní závěrku obce za rok 2021. O schválení účetní závěrky bude vyhotoven
protokol, který bude přiložen k zápisu.
Návrh usnesení k bodu 10. :
Zastupitelstvo obce schvaluje Účetní závěrku obce Výrava za rok 2021.
Hlasování:

pro:

7

zdržel se: 0

proti: 0

Návrh usnesení k bodu 10. byl přijat.
11. Žádosti o poskytnutí finanční podpory z rozpočtu obce Výrava z programu „Obnova
čisticích zařízení odpadních vod v obci Výrava“
Hodnotící komise prověřila dne 13. 6. 2022 celkem 4 přijaté žádosti o poskytnutí finanční
podpory z rozpočtu obce Výrava z programu „Obnova čisticích zařízení odpadních vod v obci
Výrava“. Všechny přijaté žádosti jsou formálně správně a komise navrhuje zastupitelstvu jejich
schválení.
Návrh usnesení k bodu 11. :
A. Zastupitelstvo obce schvaluje Žádost o poskytnutí finanční podpory z rozpočtu obce
Výrava z programu „Obnova čisticích zařízení odpadních vod v obci Výrava“ pro čp. 20
pana
B. Zastupitelstvo obce schvaluje Žádost o poskytnutí finanční podpory z rozpočtu obce
Výrava z programu „Obnova čisticích zařízení odpadních vod v obci Výrava“ pro čp. 24
pana
C. Zastupitelstvo obce schvaluje Žádost o poskytnutí finanční podpory z rozpočtu obce
Výrava z programu „Obnova čisticích zařízení odpadních vod v obci Výrava“ pro čp. 107
pana
D. Zastupitelstvo obce schvaluje Žádost o poskytnutí finanční podpory z rozpočtu obce
Výrava z programu „Obnova čisticích zařízení odpadních vod v obci Výrava“ pro čp. 35
pana
Hlasování:

pro:

7

zdržel se: 0

proti: 0

Návrh usnesení k bodu 11. byl přijat.
12. Hospodaření obce
Starostka seznámila zastupitele s měsíčním výkazem plnění rozpočtu k 31.5.2022 a
s rozpočtovými opatřeními č. 2/2022 a č. 3/2022.
Návrh usnesení k bodu 12. :
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtová opatření č. 2/2022 a č. 3/2022.
Hlasování:

pro:

7

zdržel se: 0

proti: 0

Návrh usnesení k bodu 12. byl přijat.
13. Diskuse
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Starostka seznámila přítomné s těmito aktivitami:
• Kompostéry na bioodpad musí být zájemcům zapůjčeny do konce srpna 2022
• Stavem akce „Založení prvků ÚSES“ – kontrolním dni ve 2. polovině července
• Obecní úřad - dovolená od 4. do 15.7. 2022
• Záměru zřídit posezení u nádrže u čp. 154
• Z BOX instalovaný společností Zásilkovna před prodejnou potravin bude v provozu od
20.6.2022
Místostarosta seznámil přítomné s těmito aktivitami:
• Plánované zřízení 1 stožáru VO mezi čp. 144 a čp 122
• Posunutí 1 stožáru VO o cca 3 m u Letního parketu
• Do konce června proběhne nátěr VO na Dolním Černilově
• PD na opravu příjezdové komunikace k Dolnímu Černilovu bude hotová do 31.10.2022
14. Závěr
Předpokládaný termín dalšího zasedání je plánován na pondělí 1. srpna 2022.
Výpis ve formě přijatých usnesení bude zveřejněn na úřední fyzické a elektronické desce.
Starostka ukončila zasedání zastupitelstva v 18:50 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: 14.6.2022
Zapisovatel:
Eva Nepokojová

podpis …………………………………….

Ověřovatelé:
Vladimír Panenka

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

podpis …………………………………….

Michal Konečný

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

podpis …………………………………….

Starostka obce:
Eva Nepokojová

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

podpis ……………………………………
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