Zápis
o průběhu čtvrtého/2014 zasedání Zastupitelstva obce Skalice nad Svitavou
konaného dne 3. 7. 2014 v kanceláři starosty obce Skalice nad Svitavou

Bod č. 1
Zahájení
Starosta obce Ing. Richard Černý zahájil čtvrté/2014 zasedání Zastupitelstva obce Skalice nad
Svitavou v 17:30 hodin a všechny přivítal.

Bod č. 2
Technický bod
Starosta obce konstatoval, že informace o konání zasedání byla zveřejněna na úřední desce
Obecního úřadu Skalice nad Svitavou a to 7 dní přede dnem konání zastupitelstva a dále
konstatoval, že je přítomno 8 členů zastupitelstva, zastupitelstvo je tedy usnášeníschopné.
Přítomni: Ing. Černý, Mgr. Šmerdová, Mgr. Řezníček, Ing. Skřipský, p. Barták, Ing. Mikulášek, p.
Burgr, p. Horbas
Omluveni: p. Polák
Hosté: dle prezenční listiny
Starosta informoval, že zápis z předchozího zasedání byl řádně ověřen a je vyložen k nahlédnutí
v kanceláři starosty obce a na WWW stránkách obce Skalice nad Svitavou
http://www.skalicenadsvitavou.cz.
Starosta obce podal návrh na zapisovatele a ověřovatele zápisu o průběhu čtvrtého/2014 zasedání
zastupitelstva obce. Zapisovatelem byla navržena Mgr. Šmerdová, za ověřovatele byli navrženi p.
Barták, Ing. Skřipský.
Usnesení č. 1
Zastupitelstvo obce Skalice nad Svitavou schvaluje zapisovatele a ověřovatele zápisu o průběhu
čtvrtého/2014 zasedání zastupitelstva obce dle návrhu.
Hlasování č. l:
Pro - 8 ,
proti – 0,
zdržel se hlasování – 0.
Usnesení č. 1 bylo přijato.
Návrh programu čtvrtého/2014 zasedání Zastupitelstva obce Skalice nad Svitavou včetně návrhu na
rozšíření o body Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo a Darovací smlouva:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Zahájení
Technický bod
Rozpočtové opatření č. 3
Smlouva o dílo
Obec ve svazcích
Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo
Darovací smlouva
Různé, diskuse
Závěr

Pro - 8 ,
proti – 0,
zdržel se hlasování – 0.
Hlasování č. 2:
Program čtvrtého/2014 zasedání Zastupitelstva obce Skalice nad Svitavou byl schválen.

Bod č. 3
Rozpočtové opatření č. 3
S návrhem v pořadí třetí změny rozpočtu přítomné seznámila účetní obce, paní Monika Novotná.
Celkem se jedná o úpravy:
Příjmy: +1,205.000,- Kč
Výdaje: +1,596.200,- Kč
Financování: +391.200,- Kč.
RO č. 3 je přílohou zápisu.
Usnesení č. 2
Zastupitelstvo obce Skalice nad Svitavou schvaluje Rozpočtové opatření č. 3 dle návrhu.
Hlasování č. 3:
Pro - 8 ,
proti – 0,
zdržel se hlasování – 0.
Usnesení č. 2 bylo přijato.

Bod č. 4
Smlouva o dílo
Obec poptala tři firmy na opravu chodníku pod bytovkami čp. 151 – 153. Nabídku předložily tři
firmy:
Roman Šumský – nabídková cena 426.949,- Kč
SITA CZ a.s. – nabídková cena 376.960,- Kč
KORA – VODOSTAVING s.r.o. – nabídková cena 533.819,- Kč
Nejnižší nabídku předložila firma SITA CZ a.s. – termín zhotovení 10. 9. – 30. 10. 2014.
Usnesení č. 3
Zastupitelstvo obce Skalice nad Svitavou schvaluje opravu chodníku pod bytovkami čp. 151 – 153
firmou SITA CZ a.s. za cenu 376.960,- Kč včetně DPH a pověřuje starostu podpisem smlouvy o
dílo.
Pro - 8
Proti - 0
Zdržel se - 0
Hlasování č. 4:
Usnesení č. 3 bylo přijato.

Bod č. 5
Obec ve svazcích
Starosta přednesl krátkou zprávu o činnosti jednotlivých svazků a seznámil zastupitele s
plánovanými akcemi.
Svazek obcí Svitava – příspěvek na rok 2014 je 2.700,- Kč, plánovaný projekt cyklostezka Svitava
pozastaven, v současné době není realizován žádný projekt, konají se pravidelné akce – fotbalové
turnaje – nejbližší akce 13. 7. 2014 ve Svitávce, hasičské soutěže – nejbližší akce 13. 9. 2014 v
Chrudichromech
Svazek obcí pro výstavbu rychlostní komunikace R 43 – roční příspěvek 700,- Kč
Svazek obcí Skalice, Jabloňany – zrušen ke dni 30. 4. 2014, náplň se neuskutečnila
Zastupitelstvo obce vzalo zprávu na vědomí.

Bod č. 6
Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo
Jedná se o smlouvu o dílo na rekonstrukci místní komunikace k firmě Baumüller. Předmětem
dodatku je úprava ceny v návaznosti na realizaci víceprací a méněprací. Při realizaci díla byly ze
strany obce požadovány vícepráce za 202.855,- Kč (více nákladů na parkoviště, kdy původní
panely, které se rozpadly, nahradil recyklát, dále rozšíření cesty a rozšíření parkoviště) a

méněpráce ve výši 101.660,- Kč (méně obrubníků, levnější odvodnění). Dále byly v rámci stavby
požadovány vícepráce ze strany společnosti Baumüller ve výši 217.435,- Kč (rozšíření plochy
asfaltobetonu, rozšíření parkoviště před firmou, tyto náklady plně uhradí Baumüller formou
povýšení dohodnutého daru). Ceny jsou uvedeny včetně DPH.
Celkové vícenáklady na stavbu po odečtení méněprací činí 318 630 Kč včetně DPH. O tuto částku
bude navýšena stávající cena 1 100 862 Kč včetně DPH.
Na základě uvedeného činí podíl obce na rekonstrukci komunikace částku 601.028,- Kč včetně
DPH a podíl společnosti Baumüller částku 818.464,- Kč včetně DPH.
Usnesení č. 4
Zastupitelstvo obce Skalice nad Svitavou schvaluje uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo č.
32/2013 ze dne 16. 10. 2013 se společností DEAS, spol. s r.o. Boskovice, kterým se povyšuje cena
díla na částku 1 419 492 Kč včetně DPH v návaznosti na odsouhlasené vícepráce.
Hlasování č. 5:
Pro - 8
Usnesení č. 4 bylo přijato.

Proti - 0

Zdržel se - 0

Bod č. 7
Darovací smlouva
V návaznosti na usnesení č. 4 je nutné projednat poskytnutí daru ve prospěch obce společností
Baumüller ve výši 818.464,- Kč.
Usnesení č. 5
Zastupitelstvo obce Skalice nad Svitavou schvaluje uzavření Darovací smlouvy s firmou Baumüller
Brno s.r.o., kterou bude poskytnut dar ve prospěch obce na opravu místní komunikace ke
společnosti Baumüller ve výši 818.464,- Kč.
Hlasování č. 5:
Pro - 8
Proti - 0
Zdržel se - 0
Usnesení č. 5 bylo přijato.

Bod č. 8
Různé, diskuse
Starosta informoval o postupu prací na rekonstrukci místní komunikace k firmě Baumüller. Práce
byly ukončeny, připravují se podklady pro kolaudaci stavby.
Starosta informoval o průběhu prací na stavbě víceúčelového hřiště u školy, práce běží dle
harmonogramu.
Starosta informoval o průběhu výběrového řízení na dodavatele stavby „Zateplení mateřské školy.“
Starosta informoval o přípravě stavby – oprava chodníku pod bytovkami č. p. 151 – 153.
Starosta informoval o průběhu přípravy nového územního plánu - proběhlo společné projednání,
nyní běží lhůta pro vyjádření všech dotčených orgánů i veřejnosti.
Starosta informoval o postupu prací na projektové přípravě průtahu obcí.V návaznosti na uvedené
byli občané bydlící v lokalitě návsi seznámeni s návrhem studie návsi.
Starosta informoval o zřízení fotokroniky obce.
Starosta informoval, že za přispění pana Davida Mazala byly upraveny webové stránky obce.

Starosta na závěr vyzval přítomné k připomínkám. Do diskuze se přihlásil p. Burgr s dotazem, zda
majitel objektu Argony již zareagoval na nabídku obce na odkoupení části nemovitosti. Starosta
informoval, že odpověď zatím nepřišla, bude urgovat. Ze zastupitelů se do diskuze již nikdo
nepřihlásil.
Z řad veřejnosti vznesl pan Flax dotaz na vyčištění Výpustku pod mostem u sila. Bylo mu sděleno,
že čištění neprovádí obec. Dále vznesl dotaz na malý tlak vody v jeho potrubí. Bylo mu
odpovězeno, že tlak vody byl prověřován a je naopak silný, zřejmě bude závada na jeho rozvodech
v domě.

Bod č. 8
Závěr
Vzhledem k tomu, že se již do diskuze nikdo nepřihlásil, starosta v 18:20 hodin čtvrté zasedání
Zastupitelstva obce Skalice nad Svitavou ukončil.

Ve Skalici nad Svitavou 03. 07. 2014

Zapisovatel: Mgr. Gabriela Šmerdová

Ověřovatelé: Vladimír Barták

Starosta:

.......................................

Ing. Stanislav Skřipský

.......................................

Ing. Richard Černý

.......................................

