Zápis
o průběhu pátého/2014 zasedání Zastupitelstva obce Skalice nad Svitavou
konaného dne 17. 7. 2014 v kanceláři starosty obce Skalice nad Svitavou
Bod č. 1
Zahájení
Starosta obce Ing. Richard Černý zahájil páté/2014 zasedání Zastupitelstva obce Skalice nad
Svitavou v 17:35 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 6 členů zastupitelstva, zastupitelstvo je tedy usnášeníschopné.
Přítomni: Ing. Černý, Mgr. Řezníček, p. Barták, Ing. Mikulášek, p. Burgr, p. Polák.
Omluveni: Mgr. Šmerdová, p. Horbas, Ing. Skřipský.
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 pátého/2014 zasedání
zastupitelstva obce. Zapisovatelem byl navržen Mgr. Petr Řezníček, za ověřovatele byli navrženi
pan Burgr a Ing. Mikulášek.
Usnesení č. 1
Zastupitelstvo obce Skalice nad Svitavou schvaluje zapisovatele a ověřovatele zápisu o průběhu
pátého/2014 zasedání zastupitelstva obce dle návrhu.
Hlasování č. l:
Pro – 6,
proti – 0,
zdržel se hlasování – 0.
Usnesení č. 1 bylo přijato.
Návrh programu pátého/2014 zasedání Zastupitelstva obce Skalice nad Svitavou:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Zahájení
Technický bod
Výběrové řízení na Zateplení Mateřské školy
Projednání žádostí
Různé, diskuse
Závěr

Hlasování č. 2:
Pro – 6,
proti – 0,
zdržel se hlasování – 0.
Program pátého/2014 zasedání Zastupitelstva obce Skalice nad Svitavou byl schválen.

Bod č. 3
Výběrové řízení na Zateplení Mateřské školy
Na projektový záměr obce z roku 2013 se v letošním roce podařilo získat dotaci. Realizace je
naplánována na měsíce srpen a září. Dne 9. 7. 2014 zasedala hodnotící komise, která vybírala ze
dvou obdržených nabídek od společností STAVKOM, spol. s r. o. a Letostav, spol. s r. o.

Usnesení č. 2
Zastupitelstvo obce Skalice nad Svitavou schvaluje doporučení hodnotící komise pro veřejnou
zakázku malého rozsahu „Zateplení Mateřské školy ve Skalici nad Svitavou,“ která vyhodnotila
společnost Letostav, spol. s r.o. se sídlem Letovice, Nádražní 12, IČ: 16343794 jako dodavatele
s nejnižší nabídkovou cenou 1,744.174,- Kč včetně DPH a pověřuje starostu podpisem smlouvy
o dílo.
Pro – 5,
proti – 0,
zdržel se hlasování – 1.
Hlasování č. 3:
Usnesení č. 2 bylo přijato.
Bod č. 4
Projednání žádostí
• F. Balaja – nesouhlas s označením RD v ÚP obce jako nemovitosti k asanaci.
• E. Zouharová – žádost o zprostředkování vyčištění koryta potoku Úmoří.
• MP Holding – žádost o vyjádření k existenci účelové komunikace.
• L. Dvořák – stanovisko k problematice užívání komunikace k MJM Litovel.
• R. Fiala – stížnost na neudržovaný pozemek Ladislava Marka.
• MJM Litovel – žádost o vyjádření k projektové dokumentaci „Posklizňová linka a sklad
zrnin 12.168 t Skalice nad Svitavou“.
K uvedeným podnětům a žádostem budou zaslána písemná stanoviska.
Bod č. 5
Různé, diskuse
Pan starosta seznámil zastupitele s doručenou korespondencí, jednalo se o dokumenty:
• KrÚ JmK Brno – oznámení o zahájení řízení k výjimce z podmínek ochrany vydry říční a
tchoře stepního.
• MÚ Boskovice – výzva k účasti na závěrečné kontrolní prohlídce stavby společnosti
Baumüller ve Skalici nad Svitavou
• MÚ Boskovice – souhlas s užíváním RD č.p. 40 (p. Rychnovský)
• Diakonie Broumov – poděkování za organizaci charitativních sbírek starého ošacení
Z diskuse občanů:
Ing. Šplíchal – dotaz, zda si někdo přečetl co obsahuje smlouva o dílo k akci „Zateplení Mateřské
školy.“ Smlouva o dílo byla již součástí zadávací dokumentace k výběrovému řízení.
Přeložka potoku Výpustek vázne, koryto by chtělo alespoň vyčistit. Starosta obce vyzve Povodí
Moravy k vyčištění koryta toku.
p. Flax – dotaz, zda už bude zahájen provoz jatek fy Steinhauser ve Skalici nad Svitavou. Obec
v této věci nemá žádné informace.
p. Barták – opakovaná stížnost manželů Sekaninových na neudržovaný sousední pozemek. Starosta
obce vyzve paní Kovářovou k nápravě.
Bod č. 8
Závěr
Vzhledem k tomu, že se již do diskuze nikdo nepřihlásil, starosta v 18:10 hodin páté/2014 zasedání
Zastupitelstva obce Skalice nad Svitavou ukončil.
Ve Skalici nad Svitavou 17. 7. 2014
Zapisovatel: Mgr. Petr Řezníček
Ověřovatelé: Ing. Josef Mikulášek

Starosta:

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

Radomír Burgr

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

Ing. Richard Černý

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

