Zápis
o průběhu 9. zasedání Zastupitelstva obce Skalice nad Svitavou
konaného dne 27. 08. 2015 v kanceláři starosty obce Skalice nad Svitavou
Bod č. 1
Zahájení
Starosta obce Mgr. Petr Řezníček zahájil deváté zasedání Zastupitelstva obce Skalice nad
Svitavou 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 všech 9 členů zastupitelstva, zastupitelstvo je tedy
usnášeníschopné.
Přítomni: Mgr. Řezníček, , p. Polák, p. Burgr, p. Bednář,
Šmerdová, Bc. Staněk, p. Barták
Omluveni: Hosté: dle prezenční listiny

p. Horbas, Ing. Černý, Mgr.

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 devátého zasedání
zastupitelstva obce. Zapisovatelem byla navržena Mgr. Šmerdová, za ověřovatele byli
navržení Bc. Staněk a p. Barták
Usnesení č. 1
Zastupitelstvo obce Skalice nad Svitavou schvaluje zapisovatele a ověřovatele zápisu
o průběhu devátého zasedání zastupitelstva obce dle návrhu.
Hlasování:
Pro - 9 ,
proti – 0,
zdržel se hlasování – 0
Usnesení č. 1 bylo přijato.
Pan starosta seznámil přítomné s navrženým programem devátého zasedání Zastupitelstva
obce Skalice nad Svitavou a navrhl doplnění programu o nový bod: schválení Smlouvy
budoucí o zřízení věcného břemene se spol. BOPAL – window and door accessories, s. r. o.
Návrh programu:
Zahájení
Technický bod
Rozpočtové opatření č. 3
Informace o průběhu stavby „III/37428, 37429 Skalice průtah a mosty“
Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu se spol.
BOPAL - window and door accessories, s. r. o.
6. Různé, diskuse
7. Závěr
1.
2.
3.
4.
5.

Usnesení č. 2
Zastupitelstvo obce Skalice nad Svitavou schvaluje program 9. zasedání Zastupitelstva
obce Skalice nad Svitavou dle návrhu.
Hlasování:
Pro - 9 ,
proti – 0,
zdržel se hlasování – 0
Usnesení č. 2 bylo přijato
Bod č. 3
Rozpočtové opatření č. 3
Předseda finančního výboru p. Polák seznámil zastupitele s návrhem rozpočtového opatření
č. 3.
Usnesení č. 3
Zastupitelstvo obce Skalice nad Svitavou schvaluje rozpočtové opatření č. 3
v předloženém návrhu. Návrh rozpočtového opatření č. 3 je přílohou zápisu.
Hlasování:
Pro - 9 ,
proti – 0,
zdržel se hlasování – 0
Usnesení č. 3 bylo přijato
Bod č. 4
Informace o průběhu stavby „III/37428, 37429 Skalice průtah a mosty“
Pan starosta informoval přítomné o stavu prací. Ve čtvrtek 20. 8. 2015 proběhl 1. kontrolní
den, stavba byla zahájena 3. 8. 2015 vytyčením inženýrských sítí. Následovala výstavba
provizorního mostu u obchodu, frézování vozovky, přeložky plynu, veřejného osvětlení, …,
příští týden bude dokončena skrývka vozovky a chodníků (dlažba). Po opravě kanalizace před
obchodem a zprovoznění provizorní cesty přes dočasný most, dojde k úplné demolici mostu
na návsi, 3 mosty „za závorami“ směrem do Mladkova se začnou opravovat v září. Problém
bude zřejmě se stavbou opěrné zdi v řece Svitavě, která bude na tyto mosty navazovat.
Uvažuje se o úplné uzavírce této části komunikace i pro autobusy. Stavba má zpoždění,
aktualizovaný harmonogram prací budeme mít k 1. 9. 2015. 2. kontrolní den bude 3. 9. 2015.
Bod č. 5
Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu se spol.
BOPAL - window and door accessories, s. r. o.
V návaznosti na realizaci rekonstrukce VO v rámci stavby „III/37428, 37429 Skalice průtah a
mosty“ je nutné provést přeložení rozvaděče veřejného osvětlení (RVO) dosud zabudovaného
do zdi bývalé sýpky. RVO bude nově umístěn v pilíři na pozemku p. č. 31/2 v k.ú. Skalice
nad Svitavou, který je ve vlastnictví spol. BOPAL - window and door accessories, s. r. o. Se
spol. BOPAL bylo dohodnuto zřízení věcného břemene. Pro potřeby stavby je nutné uzavřít
budoucí smlouvu o zřízení věcného břemene.
Usnesení č. 4
Zastupitelstvo obce Skalice nad Svitavou schvaluje uzavření Smlouvy o smlouvě
budoucí o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu na pozemku p. č. 31/2 v k.ú.
Skalice nad Svitavou se spol. BOPAL - window and door accessories, s. r. o. za účelem
umístění rozvaděče veřejného osvětlení

Hlasování:
Pro - 9,
Usnesení č. 4 bylo přijato

proti – 0,

zdržel se hlasování – 0

Bod č. 6
Různé, diskuse
1. Starosta informoval o proběhlém dílčím přezkoumání hospodaření obce pracovníky JMK
dne 3. 8. 2015. Přezkoumání proběhlo bez zjištění chyb a nedostatků. Poděkoval paní
Novotné, účetní obce, za kvalitní vedení účetnictví.
2. Zastupitel pan Bednář informoval přítomné o naplnění dohody s panem Vladíkem zprovoznění přístupové branky pro pěší do obecního lesa směrem na Lhotu Rapotinu.
3. V diskuzi vystoupil pan Šplíchal s doplňujícími dotazy ve věci stavby „průtahu obcí“, a to
na způsob financování stavebních objektů, harmonogram prací a vznesl dotaz ohledně
likvidace žulových kostek z komunikace. Starosta sdělil, že obec hradí stavební objekty
realizované obcí na základě samostatné smlouvy o dílo, harmonogram prací bude
zaktualizován s ohledem na posunutí termínu zahájení prací a bude k nahlídnutí na obci,
popř. na stránkách obce. Likvidaci kostek si zajišťuje SÚS JmK jako zástupce vlastníka
komunikace.
4. Paní Dobšíková vznesla dotaz ohledně dalšího možnosti dalšího využívání sklepa u
bytovek č. p. 154 a155 (vzhledem k realizaci stavby „průtahu“). Bylo sděleno, že ze
strany zhotovitele nebyl zatím vznesen požadavek na nutnost zasypání a lze tedy
předpokládat, že jej bude možné využívat i nadále.
Bod č. 7
Závěr
Na závěr poděkoval starosta Mgr. Řezníček všem přítomným za účast a příspěvky do diskuze
a v 18:40 hodin deváté zasedání Zastupitelstva obce Skalice nad Svitavou ukončil.

Ve Skalici nad Svitavou 27. 08. 2015

Zapisovatel:

Mgr. Gabriela Šmerdová

Ověřovatelé:

Bc. Zdeněk Staněk

Starosta:

……………………….

Vladimír Barták

……………………….

Mgr. Petr Řezníček

………………...............

