Zápis
o průběhu 3. zasedání Zastupitelstva obce Skalice nad Svitavou
konaného dne 05. 03. 2015 v kanceláři starosty obce Skalice nad Svitavou
Bod č. 1
Zahájení
Starosta obce Mgr. Petr Řezníček zahájil třetí zasedání Zastupitelstva obce Skalice nad Svitavou ve
v 18:00 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 7 členů zastupitelstva, zastupitelstvo je tedy usnášeníschopné.
Přítomni: Mgr. Řezníček, Mgr. Šmerdová, p. Polák, p. Burgr, p. Bednář, Bc. Staněk, p. Barták, Ing.
Černý
Omluveni: p. Horbas (dočasně), p. Barták
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 třetího zasedání
zastupitelstva obce. Zapisovatelem byla navržena Mgr. Šmerdová, za ověřovatele byli navrženi pan
Bednář a pan Bugr.
Usnesení č. 1
Zastupitelstvo obce Skalice nad Svitavou schvaluje zapisovatele a ověřovatele zápisu
o průběhu druhého zasedání zastupitelstva obce dle návrhu.
Hlasování:
Pro - 7 ,
Usnesení č. 1 bylo přijato.

proti – 0,

zdržel se hlasování – 0.

Pan starosta navrhl doplnit avizovaný program jednání zastupitelstva o nové body č. 5. – Smlouva o
realizaci překládky sítě elektronických komunikací č. VPI/MJ/2015/00010, bod č. 6. – Smlouva o
budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene s JMK, bod č. 7 – Návrh na prodloužení životnosti
DHM a bod. č. 8 - Návrh na vyřazení majetku. Starosta s upraveným návrhem programu třetího
zasedání Zastupitelstva obce Skalice nad Svitavou seznámil přítomné:
Návrh programu:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Zahájení
Technický bod
Investiční záměry obce v roce 2015
Návrh rozpočtu obce na rok 2015
Smlouva o realizaci překládky sítě elektronických komunikací č. VPI/MJ/2015/00010 (O2)
Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene s JMK
Návrh na prodloužení životnosti DHM

8. Návrh na vyřazení majetku
9. Různé, diskuse
10. Závěr
Usnesení č. 2
Zastupitelstvo obce Skalice nad Svitavou schvaluje program 3. zasedání Zastupitelstva obce
Skalice nad Svitavou dle návrhu.
Hlasování:

Pro - 7 ,

proti – 0,

zdržel se hlasování – 0

Usnesení č. 2 bylo přijato
V 18:10 hodin se dostavil zastupitel p. Horbas, přítomno 8 členů zastupitelstva.
Bod č. 3
Investiční záměry obce v roce 2015
Starosta seznámil přítomné s plánovanými investičními záměry obce v roce 2015. Jedná se
zejména:
1. Investiční akce obce spojené s realizací stavby – rekonstrukce silnice „III/37428, 37429
Skalice průtah a mosty 37428-1,2,3,6“ .
Diskuze:
Starosta uvedl, že obec bude v rámci této stavby realizovat stavební objekty chodníků a sjezdů,
přeložky sítí NN a veřejné osvětlení. Finanční zatížení se předpokládá ve výši 7 mil. Kč.
Předpokládá se, že ve výběrovém řízení se částka poníží.
Předseda finančního výboru p. Polák informoval o způsobu financování formou úvěru.
V diskuzi dále vystoupila paní Zouharová, zástupce SÚS Blansko, uvedla v jaké fázi se nachází
stavební řízení, celkové náklady akce s tím, že se bude realizovat oprava opěrné zdi za kolejemi,
oprava mostu na návsi a silnice po křižovatku u bývalé hospody. Na tuto část stavby je vyčleněno
29 mil. Kč. Předpokládaný začátek stavby je druhá polovina května/2015, finance je nutné čerpat do
konce roku. Stavba bude zahájena opravou mostu, kdy bude zajištěno provizorní přemostění.
2. Nákup komunální techniky – multifunkční zametací stroj
Diskuze:
Starosta uvedl zástupce společnosti PEKASS a.s., který seznámil přítomné s možností čerpání
dotace z programu SFŽP na nákup komunální techniky. Seznámil přítomné s dotačními
podmínkami s tím, že dotaci je možné čerpat až do výše 90% pořizovacích nákladů.
Jednotliví zastupitelé se k věci vyjádřili. Pan Bednář uvedl, že vzhledem ke stáří stávající techniky,
je to dobrá příležitost, jak tuto techniku obnovit.
Ing. Černý uvedl, že je nutné prověřit, zda bude možné dle dotačních podmínek stroj využívat
i jinak než k zametání.
3. Koupě budovy bývalé Argony
Diskuze:
Starosta uvedl, že další z investičních akcí obce je koupě budovy bývalé Argony. Seznámil
přítomné, jak probíhají jednání se stávajícím majitelem. Uvedl, že zastupitelé se přímo v budově
sešli na pracovním jednání se zástupcem majitelů, objekt opětovně prošli a seznámili se s jeho
technickým stavem. Sdělil, že se očekává ještě schůzka s novým vlastníkem výrobního objektu.

Projednat je zejména nutné provozně technické záležitosti, zejména přeložky plynu. Předpokládá se,
že do poloviny roku by mohla být kupní smlouva uzavřená.
V diskuzi vystoupil Ing. Černý, uvedl, že vnímá zájem občanů o koupi této budovy do majetku
obce, ale upozornil, že vzhledem k očekávaným investicím, které budou spojené s „průtahem“ je
nutné skutečně zvážit další využití této nemovitosti. Jde o to, aby si obec nevyčerpala veškeré
rezervy na další případné investice.
Usnesení č. 3
3. a) Zastupitelstvo obce Skalice nad Svitavou bere na vědomí předloženou informaci
3.b) Zastupitelstvo obce Skalice nad Svitavou schvaluje záměr pořízení nové komunální
techniky a ukládá podat žádost o dotaci ze SFŽP po vyhlášení příslušné výzvy
Hlasování:

Pro - 6 ,

proti – 0,

zdržel se hlasování – 2

Usnesení č. 3.b) bylo přijato
Bod č. 4
Návrh rozpočtu obce Skalice nad Svitavou na rok 2015
Starosta sdělil, že rozpočet na rok 2015 byl zpracován ve spolupráci s finančním výborem ZO, že
byl před projednáním řádně, v souladu se zákonem zveřejněn na úřední desce OÚ a na webových
stránkách obce. Požádal předsedu finančního výboru pana Poláka, aby přítomné podrobněji
seznámil s předkládaným návrhem rozpočtu na rok 2015.
Pan Polák uvedl, že zastupitelé obdrželi návrh rozpočtu před jednáním ZO v písemné podobě a
navrhuje, aby se zastupitelé konkrétně dotazovali na to, co je zajímá, popřípadě co chtějí blíže
upřesnit.
Diskuze:
V diskuzi vystoupil zastupitel Ing. Černý a požádal o vysvětlení nárůstu nákladů na požární ochranu
na 150 000 Kč. Pan Polák uvedl, že jsou zde zahrnuty náklady, u kterých se předpokládá, že by
mohly být pokryty částečně dotací.
Zastupitel p. Horbas se informoval na harmonogram splácení případného úvěru spojeného
s realizací stavebních objektů financovaných obcí v rámci stavby „průtahu“. Pan Polák uvedl, že se
předpokládá úvěr se splatností 10 let.
Usnesení č. 4
Zastupitelstvo obce Skalice nad Svitavou schvaluje rozpočet obce Skalice nad Svitavou na rok
2015 v předloženém znění. Návrh rozpočtu tvoří přílohu zápisu č. 1.
Hlasování:
Pro - 7 ,
Usnesení č. 4 bylo přijato.

proti – 0,

zdržel se hlasování – 1

Bod č. 5
Smlouva o realizaci překládky sítě elektronických komunikací č. VPI/MJ/2015/00010
V návaznosti na přípravu realizace akce III/37428,37429 Skalice průtah a mosty 37428-1, 2, 3, 6
předložila společnost O2 návrh smlouvy, na základě které by měla být realizována překládka sítí

elektronických komunikací (SEK). Na základě uvedené smlouvy jsou stanoveny podmínky, za
kterých O2 jako vlastník SEK překládku zajistí. Předpokládané náklady překládky činí částku
296 786,- Kč. Smlouva je uzavírána na dobu určitou dvou roků.
Usnesení č. 5
Zastupitelstvo obce Skalice nad Svitavou schvaluje uzavření Smlouvy o realizaci překládky
sítě elektronických komunikací č. VPI/MJ/2015/00010 se společností O2 Czech Republic a.s.,
IČ: 601 93 336, Praha 4, Za Brumlovkou 2/266
Diskuze:
Hlasování:
Pro - 8 ,
Usnesení č. 5 bylo přijato.

proti – 0

zdržel se hlasování – 0

Bod č. 6
Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene s JMK
Rada Jihomoravského kraje schválila dne 14.1. 2015 usnesením č. 5797/15/R87 uzavření smlouvy o
budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene k částem pozemků p.č. 506/12, p.č. 509/1 a p.č. 511/2
v k.ú. Skalice nad Svitavou mezi Obcí Skalice nad Svitavou a Jihomoravským krajem. Uvedené se
týká plánované stavby „Skalice nad Svitavou – oprava vodovodu“, jež bude realizována na částech
pozemků, na kterých je umístěna silnice III/37428 a III/37429.
Usnesení č. 6
Zastupitelstvo obce Skalice nad Svitavou schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o
zřízení věcného břemene na stavbu „Skalice nad Svitavou – oprava vodovodu“ na pozemcích
p. č. 506/12, p. č. 509/1 a p. č. 511/2 v k.ú. Skalice nad Svitavou s Jihomoravským krajem, IČ:
70 88 83 37, Žerotínovo nám. 449/3, 601 82 Brno
Hlasování:
Pro - 8 ,
Usnesení č. 6 bylo přijato.

proti – 0,

zdržel e hlasování – 0

Bod č. 7
Návrh na prodloužení životnosti DHM
Předseda inventarizační komise p. Bednář seznámil přítomné s návrhem inventární komise na
prodloužení životnosti DHM (dlouhodobý hmotný majetek). Seznam majetku, u kterého se
prodloužení životnosti navrhuje, včetně doby prodloužení je přílohou č. 2 zápisu.
Usnesení č. 7
Zastupitelstvo obce Skalice nad Svitavou schvaluje prodloužení životnosti u DHM tak, jak je
uvedeno v příloze č. 2 zápisu.
Hlasování:
Pro - 8 ,
Usnesení č. 7 bylo přijato.

proti – 0,

zdržel se hlasování – 0

Bod č. 8
Návrh na vyřazení majetku
Předseda inventarizační komise p. Bednář seznámil přítomné s návrhem inventární komise na
vyřazení majetku. Seznam majetku, který je navržen na vyřazení je přílohou č. 3 zápisu.
Usnesení č. 8
Zastupitelstvo obce Skalice nad Svitavou schvaluje vyřazení majetku uvedeného v příloze č. 3
zápisu
Hlasování:
Pro -8 ,
Usnesení č. 8 bylo přijato.

proti – 0

zdržel se hlasování – 0

Bod č. 9
Různé, diskuze
V diskuzi vystoupili zastupitelé:
Pan Bednář upozornil, že bude nutné řešit kůrovce, který se objevil v obecním lese. Starosta sdělil,
že věc se bude řešit na nejbližší pracovní schůzce zastupitelů.
Bc. Staněk informoval o plánované akci na OÚ – ochutnávka vín a přítomné na tuto akci pozval.
V diskuzi dále vystoupili občané:
Paní Nováková – upozornila na špatnou údržbu chodníků a poukázala na to, aby se při stavbě
„průtahu“ dohlédlo na správné napojení přilehlých nemovitostí ke komunikaci
Pan Řeřucha vznesl dotaz na likvidaci odpadu z prořezávky stromů a nabídl spolupráci.
Pan Kačerik st. opětovně vyzval pana Ing. Černého k vyjádření se k jeho stížnosti vznesené na
zasedání obecního zastupitelstva konaného dne 09. 10. 2014. Ing. Černý uvedl, že se k celé
záležitosti již vyjádřil a považuje ji za uzavřenou.
Bod č. 19
Závěr
Na závěr poděkoval starosta Mgr. Řezníček všem přítomným za účast a příspěvky do diskuze
a v 19:45 hodin třetí zasedání Zastupitelstva obce Skalice nad Svitavou ukončil.

Ve Skalici nad Svitavou 05. 03. 2015
Zapisovatel: Mgr. Gabriela Šmerdová
Ověřovatelé: Radomír Burgr
Albert Bednář

Starosta:

Mgr. Petr Řezníček
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