Zápis
o průběhu osmého/2014 zasedání Zastupitelstva obce Skalice nad Svitavou
konaného dne 9. 10. 2014 v kanceláři starosty obce Skalice nad Svitavou
Bod č. 1
Zahájení
Starosta obce Ing. Richard Černý zahájil osmé/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, p. Polák, p. Burgr, p. Barták, p. Horbas, Ing.
Mikulášek
Omluven: Ing. Skřipský
Hosté: dle prezenční listiny
Přizvána: Monika Novotná, účetní
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 osmého/2014 zasedání
zastupitelstva obce. Zapisovatelem byla navržena Mgr. Šmerdová, za ověřovatele byli navrženi pan
Burgr a Mgr. Řezníček.
Usnesení č. 1
Zastupitelstvo obce Skalice nad Svitavou schvaluje zapisovatele a ověřovatele zápisu o průběhu
osmého/2014 zasedání zastupitelstva obce dle návrhu.
Hlasování č. l:
Pro - 8 ,
proti – 0,
zdržel se hlasování – 0.
Usnesení č. 1 bylo přijato.
Návrh programu osmého/2014 zasedání Zastupitelstva obce Skalice nad Svitavou včetně návrhu
rozšíření o bod 5. Výkupy pozemků dotčených stavbou III/37428,37429 Skalice průtah a mosty
37428-1, 2, 3, 6 a o bod 6. Smlouva č. 14167863 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního
prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Zahájení
Technický bod
Rozpočtové opatření č. 5
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo
Výkupy pozemků dotčených stavbou III/37428,37429 Skalice průtah a mosty 37428-1, 2, 3, 6
Smlouva č. 14167863 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci
Operačního programu Životní prostředí
7. Různé, diskuse
8. Závěr
Hlasování č. 2:
Pro - 8 ,
proti – 0,
zdržel se hlasování – 0.
Program osmého/2014 zasedání Zastupitelstva obce Skalice nad Svitavou byl schválen.

Bod č. 3
Rozpočtové opatření č. 5
Usnesení č. 2
Zastupitelstvo obce Skalice nad Svitavou schvaluje Rozpočtové opatření č. 5 dle návrhu, který je
přílohou zápisu.
Hlasování č. 3:
Pro - 8 ,
proti – 0,
zdržel se hlasování – 0.
Usnesení č. 2 bylo přijato.

Bod č. 4
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo
Usnesení č. 3
Zastupitelstvo obce Skalice nad Svitavou schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne
29. 7. 2014 se společností Letostav, spol. s r.o. Letovice spočívající ve vícepracích a s tím
souvisejícím navýšením ceny díla o 191.334,- Kč včetně DPH.
Hlasování č. 4:
Pro - 8 ,
proti – 0,
zdržel se hlasování – 0.
Usnesení č. 3 bylo přijato.

Bod č. 5
Výkupy pozemků dotčených stavbou III/37428,37429 Skalice průtah a mosty 37428-1, 2, 3, 6
V návaznosti na přípravu realizace akce III/37428,37429 Skalice průtah a mosty37428-1, 2, 3, 6 je
nutno zahájit jednání s vlastníky pozemků, které budou dotčeny stavebními objekty realizovanými
v rámci této stavby. Úprava vztahů k pozemkům je pokladem pro vydání příslušných správních
povolení. Konkrétní údaje o nemovitostech dotčených stavebními objekty ve vlastnictví obce jsou
uvedeny v usnesení.
Usnesení č. 4
Zastupitelstvo obce Skalice nad Svitavou schvaluje výkup následujících pozemků v k.ú. Skalice nad
Svitavou za kupní cenu stanovenou znaleckým posudkem ke dni uzavření kupní smlouvy, a to:
- p. č. 1191 - orná půda o výměře cca 91 m2 od Jana a Petry Sukových, Blansko
-

p. č. 1192 - ostatní plocha o výměře cca 12 m2 od Oldřicha Zapletala,Olomouc

-

p. č. 1103 - orná půda o výměře cca 89 m2 od Radima Hasoně, Boskovice

-

p. č. 1/3 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře cca 9 m2 od Radima Hasoně, Boskovice a
Radovana Kočího, Skalice nad Svitavou

-

p. č. 326/2 – ostatní plocha o výměře cca 34 m 2 od společnosti Arpeka a.s., se sídlem
Průmyslová 2170/12, 796 01 Prostějov

Hlasování č. 5:
Pro - 8 ,
Usnesení č. 4 bylo přijato.

proti – 0,

zdržel se hlasování – 0.

Bod č. 6
Smlouva č. 14167863 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci
Operačního programu Životní prostředí

V návaznosti na realizaci zateplení MŠ byla dne 09.10.2014 doručena smlouva, na základě které je
obci poskytována podpora na zateplení MŠ ve výši 53.447,25 Kč.
Usnesení č. 5
Zastupitelstvo obce Skalice nad Svitavou schvaluje Smlouvu č. 14167863 o poskytnutí podpory ze
Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí.
Hlasování č. 6:
Pro - 8 ,
proti – 0,
zdržel se hlasování – 0.
Usnesení č. 5 bylo přijato.

Bod č. 7
Různé, diskuze
Starosta seznámil zastupitele s obsahem doručených žádostí :
-

Žádost o vyjádření k PD průtah, Viapont
Žádost o vyjádření k PD Veřejné osvětlení ve Skalici nad Svitavou
Žádost o přidělení bytu – Marie Skoumalová
Žádost o opravu u bytu č. 6 – Margita Skoumalová
Žádost o výměnu kotle – Margita Skoumalová

Starosta dále seznámil zastupitele s obsahem dražební vyhlášky na nemovitosti v k. ú. Skalice nad
Svitavou ve vlastnictví spol. Induando. Bylo sděleno, že předmětem dražby nejsou nemovitosti, o
jejichž odkoupení má obec Skalice nad Svitavou zájem.
Starosta seznámil zastupitele s žádostí MJM Litovel o vydání deklaratorního rozhodnutí ve věci
určení existence veřejně přístupné účelové komunikace.
Do diskuze se přihlásil p. Káčerik, který vystoupil se svojí stížností a vyzval zastupitele k jejímu
řešení. Starosta písemnou stížnost převzal a zaevidoval do pošty. Bude sděleno písemné stanovisko.
Do diskuze se přihlásil p. Flax, který poděkoval zastupitelům za jejich práci, starosta naopak
poděkoval p. Flaxovi za pravidelnou účast na jednáních zastupitelstva obce.

Bod č. 8
Závěr
Na závěr poděkoval pan starosta Ing. Černý přítomným za účast a osmé/2014 zasedání
zastupitelstva obce ukončil v 18,45 hod.
Ve Skalici nad Svitavou 9. 10. 2014
Zapisovatel: Mgr. Gabriela Šmerdová
Ověřovatelé: Radomír Burgr
Mgr. Petr Řezníček
Starosta:

Ing. Richard Černý
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