Zápis
o průběhu 25. zasedání Zastupitelstva obce Skalice nad Svitavou
konaného dne 27. 07. 2017 v kanceláři starosty obce Skalice nad Svitavou
Bod č. 1
Zahájení
Starosta obce Mgr. Petr Řezníček zahájil 25. 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 předepsanou dobu přede dnem konání zastupitelstva a
dále konstatoval, že je přítomno 8 členů zastupitelstva, zastupitelstvo je tedy usnášeníschopné.
Přítomni: Mgr. Řezníček, p. Polák, p. Horbas, Mgr. Šmerdová, p. Barták, Bc. Staněk, p. Burgr,
p. Bednář
Omluveni: Ing. Černý
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 25. zasedání
zastupitelstva obce. Zapisovatelem byla navržena Mgr. Šmerdová, za ověřovatele byli
navrženi Bc. Staněk a p. Barták.
Usnesení č. 1
Zastupitelstvo obce Skalice nad Svitavou schvaluje zapisovatele a ověřovatele zápisu
o průběhu dvacátého pátého zasedání zastupitelstva obce dle návrhu.
Hlasování:
Pro - 8
proti – 0
zdržel se hlasování – 0
Usnesení č. 1 bylo přijato.
Pan starosta seznámil přítomné s navrženým programem dvacátého pátého zasedání
zastupitelstva obce.
Návrh programu:
1. Zahájení
2. Technický bod
3. Smlouva o zřízení služebnosti se společností Česká telekomunikační infrastruktura, a.s.
4. Dohoda o poskytnutí dotace z Programu rozvoje venkova ČR se Státním zemědělským
intervenčním fondem
5. Smlouva o dílo č. 12 608/2017 se společností ENERGETIKA Boskovice, spol. s r.o.
6. Úvěrová smlouva č. 0317256469/LCD se společností Česká spořitelna, a.s.
7. Různé, diskuse
8. Závěr

Usnesení č. 2
Zastupitelstvo obce Skalice nad Svitavou schvaluje program 25. zasedání Zastupitelstva
obce Skalice nad Svitavou dle návrhu.
Hlasování:
Pro - 8 proti – 0
zdržel se hlasování – 0
Usnesení č. 2 bylo přijato
Bod č. 3
Smlouva o zřízení služebnosti se společností Česká telekomunikační infrastruktura, a.s.
V návaznosti ne realizaci stavby průtahu obcí byla na základě Smlouvy o budoucí smlouvě
o zřízení služebnosti realizována stavba přeložky podzemního komunikačního vedení. Nyní
předkládáme ke schválení Smlouvu o zřízení služebnosti na stavbu 71010-007915 VPI Skalice
nad Svitavou průtah a mosty.
Usnesení č. 3
Zastupitelstvo obce Skalice nad Svitavou schvaluje Smlouvu o zřízení služebnosti se
společností Česká telekomunikační infrastruktura, a.s. na akci 71010-007915 VPI Skalice
nad Svitavou průtah a mosty.
Hlasování:
Pro - 8
proti – 0,
zdržel se hlasování – 0
Usnesení č. 3 bylo přijato
Bod č. 4
Dohoda o poskytnutí dotace z Programu rozvoje venkova ČR se Státním zemědělským
intervenčním fondem.
Obec obdržela dotaci z Programu rozvoje venkova ČR na pořízení malotraktoru ve výši
249 550,- Kč. Dotace činí 50 % celkových výdajů. Nyní předkládáme ke schválení návrh
dohody se Státním zemědělským intervenčním fondem.
Usnesení č. 4
Zastupitelstvo obce Skalice nad Svitavou schvaluje Dohodu o poskytnutí dotace z
programu rozvoje venkova ČR se Státním zemědělským intervenčním fondem.
Hlasování:
Pro - 8
proti – 0,
zdržel se hlasování – 0
Usnesení č. 4 bylo přijato
Bod č. 5
Smlouva o dílo č. 12 608/2017 se společností ENERGETIKA Boskovice, spol. s r. o.
Zastupitelstvo obce schválilo dne 22. 6. 2017 usnesením č. 5 realizaci akce rekonstrukce
veřejného osvětlení a rozhlasu a uložilo uzavřít smlouvu o dílo. V souladu s tímto usnesením
předkládáme zastupitelstvu ke schválení smlouvu o dílo, kdy se předpokládaná cena za dílo
navýšila o práce a materiál související zejména se zabezpečením provizorního VO a místního
rozhlasu v části obce směrem k Sebranicím a činí 677 488,64 Kč včetně DPH.
Usnesení č. 5
Zastupitelstvo obce Skalice nad Svitavou schvaluje Smlouvu o dílo č. 12 608/2017 se
společností ENERGETIKA Boskovice, spol. s r.o., IČ: 43420222, se sídlem: Náměstí 9.
května 2136/10, 680 01 Boskovice na akci Skalice nad Svitavou, rekonstrukce osvětlení a
rozhlasu (obnova I. etapa).
Hlasování:
Pro - 8
proti – 0,
zdržel se hlasování – 0
Usnesení č. 5 bylo přijato

Bod č. 6
Úvěrová smlouva č. 0317256469/LCD se společností Česká spořitelna, a.s.
Dne 22. 6. 2017, usnesením č. 7 schválilo zastupitelstvo obce záměr přijetí úvěru ve výši
17 900 tis. Kč na akci Polyfunkční komunitní centrum Skalice nad Svitavou. V souladu s tímto
usnesením předkládáme ke schválení návrh úvěrové smlouvy.
Usnesení č. 6
Zastupitelstvo obce Skalice nad Svitavou schvaluje úvěrovou smlouvu
č. 0317256469/LCD o poskytnutí úvěru ve výši 17.900.000,- Kč na financování
Polyfunkčního komunitního centra Skalice nad Svitavou se splatností k 30. 6. 2019,
úrokovou sazbou 1M Pribor + 0,15% p.a., bez zajištění a pověřuje starostu obce jejím
podpisem.
Hlasování:
Pro - 8, proti – 0,
zdržel se hlasování – 0
Usnesení č. 6 bylo přijato
Bod č. 7
Různé, diskuse
Zastupitelé:
Starosta informoval o proběhlém konkursu na ředitele/ředitelku příspěvkové organizace ZŠ a
MŠ Skalice nad Svitavou a sdělil, že s účinností od 1. 8. 2017 byla ředitelkou jmenována paní
Mgr. Michaela Barkerová Kopecká
Starosta informoval o probíhající akci ENERGETIKY Boskovice s.r.o., přeložka NN v obci
Skalice nad Svitavou.
Občané:
Paní Veselá vystoupila v diskuzi a vznesla připomínky k úpravě chodníků při probíhající akci
ENERGETIKY Boskovice s.r.o. Starosta informoval, že věc bude řešena na nejbližším
kontrolním dnu.
Bod č. 9
Závěr
Na závěr poděkoval starosta Mgr. Řezníček všem přítomným za účast a příspěvky do diskuze
a v 18:30 hodin dvacáté páté zasedání zastupitelstva obce ukončil.
Ve Skalici nad Svitavou 27. 7. 2017
Zapisovatel:

Mgr. Gabriela Šmerdová

Ověřovatelé: Bc. Staněk

Starosta:

……………………….

p. Barták

……………………….

Mgr. Petr Řezníček

..……………...............

