Zápis
o průběhu 7. zasedání Zastupitelstva obce Skalice nad Svitavou
konaného dne 25. 06. 2015 v kanceláři starosty obce Skalice nad Svitavou
Bod č. 1
Zahájení
Starosta obce Mgr. Petr Řezníček zahájil sedmé 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, p. Polák, p. Burgr, p. Bednář, Bc. Staněk, p. Barták, p. Horbas, Ing.
Černý
Omluveni: Mgr. Šmerdová, p. Horbas
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.
Starosta obce podal návrh na zapisovatele a ověřovatele zápisu o průběhu sedmého zasedání
zastupitelstva obce. Zapisovatelem byla navržena Monika Novotná, za ověřovatele byli
navržení p. Bednář a p. Barták
Usnesení č. 1
Zastupitelstvo obce Skalice nad Svitavou schvaluje zapisovatele a ověřovatele zápisu
o průběhu sedmého zasedání zastupitelstva obce dle návrhu.
Hlasování:

Pro - 7 ,

proti – 0,

zdržel se hlasování – 0

Usnesení č. 1 bylo přijato.
Pan starosta seznámil přítomné s navrženým programem sedmého zasedání Zastupitelstva
obce Skalice nad Svitavou:
Návrh programu:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Zahájení
Technický bod
Pronájem obecního bytu
Rozpočtové opatření č. 2
Příkazní smlouva (stavební dozor)
Přijetí úvěru (na stavbu „průtah“ obcí)
Smlouvy o předané vodě

8. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene (JMK)
9. Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu JMK
10. Různé, diskuse
11. Závěr
Usnesení č. 2
Zastupitelstvo obce Skalice nad Svitavou schvaluje program 7. zasedání Zastupitelstva
obce Skalice nad Svitavou dle návrhu.
Hlasování:

Pro - 7 ,

proti – 0,

zdržel se hlasování – 0

Usnesení č. 2 bylo přijato
Bod č. 3
Pronájem obecního bytu
Vzhledem ke skutečnosti, že na 6. zasedání ZO nebylo rozhodnuto o přidělení obecního bytu
č. 4 v domě č.p. 58, je ZO předkládán tento bod k opětovnému projednání. V mezidobí nikdo
z žadatelů nevzal svoji žádost zpět. Pan Kovář svoji žádost doplnil. Starosta s obsahem
doplnění zastupitele seznámil. Celkem je tedy ZO předkládáno všech 8 původně podaných
žádostí. Po termínu byla doručena žádost paní Ševčíkové. Starosta navrhl, že se zastupitelstvo
touto žádostí nebude zabývat. Paní Ševčíková žádala o hlasování v této věci. Starosta podal
návrh na usnesení č. 3
Usnesení č. 3
Zastupitelstvo obce Skalice nad Svitavou se nebude žádostí paní Ševčíkové o pronájem
obecního bytu podané po termínu zabývat.
Hlasování:

Pro - 7 ,

proti – 0,

zdržel se hlasování – 0

Usnesení č. 3 bylo přijato
Usnesení č. 4
Zastupitelstvo obce Skalice nad Svitavou schvaluje pronájem obecního bytu č. 4
v bytovém domě č. p. 58 p. Lukáši Brumovskému
Hlasování:

Pro - 5,

proti – 0,

zdržel se hlasování – 2,

Usnesení č. 4 bylo přijato.
Bod č. 4
Rozpočtové opatření č. 2
Předseda finančního výboru p. Polák seznámil zastupitele s návrhem Rozpočtového opatření
č. 2. Návrh RO č.2/2015 je přílohou zápisu.

Usnesení č. 5
Zastupitelstvo obce Skalice nad Svitavou schvaluje Rozpočtové opatření č. 2/2015
v předloženém návrhu.
Hlasování:
Hlasování:

Pro - 7 ,

proti – 0,

zdržel se hlasování – 0

Usnesení č. 5 bylo přijato
Bod č. 5
Příkazní smlouva (stavební dozor)
V návaznosti na realizaci stavby III/37428, 37429 SKALICE PRŮTAH A MOSTY“ –
stavební objekty: SO 151.1.2 Úprava chodníků a sjezdů ve Skalici – část 1, SO 151.2.2
Úprava chodníků a sjezdů ve Skalici – část 2, SO 301.B příp Kanalizace – stoka B
přípojky,,SO 301.C příp Kanalizace – stoka C přípojky, SO 451.1 Veřejné osvětlení ve
Skalici – část 1, SO 451.2 Veřejné osvětlení ve Skalici – část 2, které bude realizovat obec
předkládáme zastupitelům ke schválení návrh příkazní smlouvy na zajištění stavebního
dozoru s Ing. Jiřím Pevným. S návrhem smlouvy byli zastupitelé seznámeni elektronicky.
Usnesení č. 6
Zastupitelstvo obce Skalice nad Svitavou schvaluje uzavření příkazní smlouvy Smlouvy
na výkon technického dozoru investora stavby „III/37428, 37429 SKALICE PRŮTAH A
MOSTY“ – stavební objekty: SO 151.1.2 Úprava chodníků a sjezdů ve Skalici – část 1,
SO 151.2.2 Úprava chodníků a sjezdů ve Skalici – část 2, SO 301.B příp Kanalizace –
stoka B přípojky ,,SO 301.C příp Kanalizace – stoka C přípojky, SO 451.1 Veřejné
osvětlení ve Skalici – část 1, SO 451.2 Veřejné osvětlení ve Skalici – část 2 na pozemcích
v kat. úz. Skalice nad Svitavou s Ing. Jiřím Pevným, IČO: 633 97 447, se sídlem
Masarykovo náměstí 32/31, Boskovice.
Hlasování:

Pro - 7 ,

proti – 0,

zdržel se hlasování – 0

Usnesení č. 6 bylo přijato
Bod č. 6
Přijetí úvěru (na stavbu „průtah“ obcí)
V návaznosti na realizaci stavby „III/37428, 37429 SKALICE PRŮTAH A MOSTY“, kdy
obec bude investorem stavebních objektů SO 151.1.2 Úprava chodníků a sjezdů ve Skalici –
část 1, SO 151.2.2 Úprava chodníků a sjezdů ve Skalici – část 2, SO 301.B příp Kanalizace –
stoka B přípojky,,SO 301.C příp Kanalizace – stoka C přípojky, SO 451.1 Veřejné osvětlení
ve Skalici – část 1, SO 451.2 Veřejné osvětlení ve Skalici – část 2, je nutné zajistit
financování této akce. V návaznosti na usnesení ZO č. 14 ze dne 4.6.2015, kdy ZO pověřilo p.
Poláka, předsedy finančního výboru jednáním s ČS a.s. ve věci poskytnutí úvěru ,
předkládáme ZO ke schválení rozhodnutí o uzavření smlouvy o přijetí úvěru s ČS a.s..

Usnesení č. 7
Zastupitelstvo obce Skalice nad Svitavou v souladu s ust. § 85 písm. j) schvaluje
uzavření smlouvy o přijetí úvěru s ČS a.s. na úvěr ve výši 2 000 000 Kč na úhradu
nákladů spojených s realizaci investiční akce „III/37428, 37429 SKALICE PRŮTAH A
MOSTY“ – stavební objekty: SO 151.1.2 Úprava chodníků a sjezdů ve Skalici – část 1,
SO 151.2.2 Úprava chodníků a sjezdů ve Skalici – část 2, SO 301.B příp Kanalizace –
stoka B přípojky,,SO 301.C příp Kanalizace – stoka C přípojky, SO 451.1 Veřejné
osvětlení ve Skalici – část 1, SO 451.2 Veřejné osvětlení ve Skalici – část 2 na pozemcích
v kat. úz. Skalice nad Svitavou a schvaluje podání žádosti a pověřuje starostu k podpisu
smlouvy o úvěru
Hlasování:

Pro - 7 ,

proti – 0,

zdržel se hlasování – 0

Usnesení č. 7 bylo přijato
Bod č. 7
Smlouvy o předané vodě
VAS a.s., Soběšická 820/l56, 638 0l Brno, divize 17. listopadu 14, 680 19 Boskovice
předložila obci Saklice nad Svitavou návrh Smlouvy mezi vlastníky provozně souvisejících
vodovodů o ceně vody předané a o jejích dodávkách s obcí Jabloňany a Svazkem vodovodů a
kanalizací měst a obcí. Účelem těchto smluv je stanovit cenu vody předané z vodovodu ve
vlastnictví Obce Skalice do vodovodu ve vlastnictví Svazku (část Mladkov) a obce Jabloňany.
Zastupitelé byli s návrhy smluv seznámeni. Návrhy smluv jsou přílohou zápisu.
Usnesení č. 8
Zastupitelstvo obce Skalice nad Svitavou schvaluje uzavření Smlouvy mezi vlastníky
provozně souvisejících vodovodů o ceně vody předané a o jejích dodávkách s obcí
Jabloňany a VAS, a.s., v předloženém znění
Hlasování:

Pro - 7 ,

proti – 0,

zdržel se hlasování – 0

Usnesení č. 8 bylo přijato
Usnesení č. 9
Zastupitelstvo obce Skalice nad Svitavou schvaluje uzavření Smlouvy mezi vlastníky
provozně souvisejících vodovodů o ceně vody předané a o jejích dodávkách se Svazkem
vodovodů a kanalizací měst a obcí a VAS, a.s., v předloženém znění.
Hlasování:

Pro - 7 ,

Usnesení č. 9 bylo přijato

proti – 0,

zdržel se hlasování – 0

Bod č. 8
Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene
JMK předložil ke schválení dva návrhy Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného
břemene na uložení kabelu veřejného osvětlení a místního rozhlasu, který bude realizován
v rámci stavby „III/37428, 37429 SKALICE PRŮTAH A MOSTY“ – stavební objekty.
Jedná se o uložení kabelů z důvodu vynucené překládky ze strany SÚS JMK a jednak o
uložení kabelů v rámci realizace stavebního objektu obce SO 451 Veřejné osvětlení ve
Skalici. S návrhem smluv byli zastupitelé seznámeni.
Usnesení č. 10
Zastupitelstvo obce Skalice nad Svitavou schvaluje uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě
o zřízení věcného břemene na uložení kabelu veřejného osvětlení a místního rozhlasu,
v rámci stavby „III/37428, 37429 SKALICE PRŮTAH A MOSTY 37428-1,2,3,6“ do
pozemků ve vlastnictví JMK p. č. 518/1, p. č. 1323, p. č. 1324 v k.ú. Skalice nad Svitavou
a pozemku p. č. 605/4 v k. ú. Lhota Rapotina s Jihomoravským krajem, Žerotínovo
náměstí 449/3, Brno
Hlasování:

Pro - 7 ,

proti – 0,

zdržel se hlasování – 0

Usnesení č. 10 bylo přijato
Usnesení č. 11
Zastupitelstvo obce Skalice nad Svitavou schvaluje uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě
o zřízení věcného břemene na uložení kabelu veřejného osvětlení a místního rozhlasu,
v rámci stavby „III/37428, 37429 Skalice průtah a mosty 37428-1,2,3,6, SO 451 Veřejné
osvětlení ve Skalici“ do pozemků ve vlastnictví JMK p. č. 511/2, p. č. 511/3, p. č. 506/12,
p. č. 509/1 a p. č. 1182, vše v k. ú. a obci Skalice nad Svitavou s Jihomoravským krajem,
Žerotínovo náměstí 449/3, Brno
Hlasování:

Pro - 7 ,

proti – 0,

zdržel se hlasování – 0

Usnesení č. 11 bylo přijato
Bod č. 9
Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu JMK
JMK předložil ke schválení návrh Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu JMK na Opravy
požární techniky a požární zbrojnice, včetně vybavení. Dotace je poskytována ve výši 40 000
Kč.
Usnesení č. 12
Zastupitelstvo obce Skalice nad Svitavou schvaluje uzavření Smlouvy o poskytnutí
dotace z rozpočtu JMK na Opravy požární techniky a požární zbrojnice, včetně
vybavení.

Hlasování:

proti – 0,

Pro - 7 ,

zdržel se hlasování – 0

Usnesení č. 12 bylo přijato
Bod č. 10
Různé, diskuse
Starosta informoval o nabídce prodeje nemovitostí v blízkosti vlakového nádraží ČD a.s.
Starosta informoval o žádosti o položení optického kabelu spol. TOPNET Services s.r.o.
Starosta informoval o žádosti o povolení pořádání firemní akce Baumüller.
V diskusi vystoupil Ing. Černý s dotazem, kdy bude zahájena stavba průtahu obcí. Starosta
informoval o stávající situaci, kdy proběhlo výběrové řízení, byla vybrána dodavatelská firma
OHL ŽS a.s. Zahájení stavby se předpokládá koncem měsíce července 2015.
Ing. Černý podal podnět k zahájení oprav chodníků směrem na Sebranice před realizací další
etapy průtahu obcí Skalice nad Svitavou. Starosta sdělil, že celkové opravy není vhodné
realizovat před vlastní stavbou průtahu, ale pracovníci obce provedou nezbytné opravy.
Pan Barták seznámil s nabídkami spol. Pramos a.s. a VPO OKNA Blansko, s.r.o. na dodávku
plastových dveří do budovy školy. Zastupitelé odsouhlasili nabídku od VPO OKNA Blansko,
s.r.o.
Bod č. 11
Závěr
Na závěr poděkoval starosta Mgr. Řezníček všem přítomným za účast a příspěvky do diskuze
a v 19:15 hodin sedmé zasedání Zastupitelstva obce Skalice nad Svitavou ukončil.

Ve Skalici nad Svitavou 25. 06. 2015

Zapisovatel:

Novotná Monika

Ověřovatelé:

Vladimír Barták

……………………….

Albert Bednář

……………………….

Mgr. Petr Řezníček

………………...............

Starosta:

