Zápis
o průběhu 26. zasedání Zastupitelstva obce Skalice nad Svitavou
konaného dne 14. 09. 2017 v kanceláři starosty obce Skalice nad Svitavou
Bod č. 1
Zahájení
Starosta obce Mgr. Petr Řezníček zahájil 26. 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 6 členů zastupitelstva, zastupitelstvo je tedy usnášeníschopné.
Přítomni: Mgr. Řezníček, Ing. Černý, p. Polák, p. Horbas, p. Barták, p. Bednář
Omluveni: p. Burgr, Bc. Staněk, Mgr. Šmerdová,
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 26. zasedání
zastupitelstva obce. Zapisovatelem byla navržena paní Monika Novotná, za ověřovatele byli
navrženi p. Polák a p. Bednář.
Usnesení č. 1
Zastupitelstvo obce Skalice nad Svitavou schvaluje zapisovatele a ověřovatele zápisu
o průběhu dvacátého šestého zasedání zastupitelstva obce dle návrhu.
Hlasování:
Pro - 6
proti – 0
zdržel se hlasování – 0
Usnesení č. 1 bylo přijato.
Pan starosta seznámil přítomné s navrženým programem dvacátého šestého zasedání
zastupitelstva obce.
Návrh programu:
1. Zahájení
2. Technický bod
3. Smlouva o zřízení věcného břemene č. PV-014330042539/001 pro společnost E.ON
4. Realizace přeložky rozvodu plynu pro společnost BOPAL – window and door accessories, s.r.o.
5. Dodatek č. 1 smlouvy uzavřené se SÚS JmK pro stavbu „III/37428, 37429 Skalice průtah
a mosty 37428-1,2,3,6“
6. Schválení zadávacích podmínek k veřejné zakázce „III/37429 Skalice průtah 3. stavba“
7. Návrh člena komise a jeho náhradníka pro výběrové řízení k veřejné zakázce „III/37429
Skalice průtah 3. stavba“
8. Rozpočtové opatření č. 5
9. Různé, diskuse
10. Závěr

Usnesení č. 2
Zastupitelstvo obce Skalice nad Svitavou schvaluje program 26. zasedání Zastupitelstva
obce Skalice nad Svitavou dle návrhu.
Hlasování:
Pro - 6 proti – 0
zdržel se hlasování – 0
Usnesení č. 2 bylo přijato
Bod č. 3
Smlouva o zřízení věcného břemene č. PV-014330042539/001 pro společnost E.ON
Předmětem smlouvy je zřízení a vymezení věcného břemene v souvislosti s umístěním
distribuční soustavy – kabelové vedení NN a rozpojovací skříň pro stavbu realizovanou pod
názvem „Skalice n.Svit., kab.NN sklad Šumský“. S návrhem smlouvy byli zastupitelé
seznámení.
Usnesení č. 3
Zastupitelstvo obce Skalice nad Svitavou schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene
č. PV-014330042539/001 pro společnost E.ON dle návrhu.
Hlasování:
Pro - 6 proti – 0,
zdržel se hlasování – 0
Usnesení č. 3 bylo přijato
Bod č. 4
Realizace přeložky rozvodu plynu pro společnost BOPAL – window and door accessories, s.r.o.
V souvislosti s projektovým záměrem „Polyfunkční komunitní centrum“ v areálu bývalé
Argony je nutná přeložka plynového rozvodu společnosti BOPAL. Z budovy č. p. 195 do
země sousedního pozemku. Protože se jedná o akci vynucenou plánovanou stavbou, ponese
náklady s ní spojené obec. Starosta obce seznámil zastupitelé s cenovou nabídkou společnosti
Mispro na realizaci této přeložky.
Usnesení č. 4
Zastupitelstvo obce Skalice nad Svitavou schvaluje realizaci přeložky rozvodu plynu pro
společnost BOPAL – window and door accessories, s.r.o. společností Mispro - Montáže
inženýrských sítí spol.s.r.o., Za školou 379, Protivanov 798 48
Hlasování:
Pro - 6
proti – 0,
zdržel se hlasování – 0
Usnesení č. 4 bylo přijato
Bod č. 5
Dodatek č. 1 smlouvy uzavřené se SÚS JmK pro stavbu „III/37428, 37429 Skalice průtah
a mosty 37428-1,2,3,6“
Jedná se o dodatek smlouvy z roku 2014, který upřesňuje stavební objekty obce v rámci
stavby rekonstrukce průtahu obci – druhá etapa. S návrhem dodatku byli zastupitelé
seznámení.
Usnesení č. 5
Zastupitelstvo obce Skalice nad Svitavou schvaluje Dodatek č. 1 smlouvy uzavřené se
SÚS JmK pro stavbu „III/37428, 37429 Skalice průtah a mosty 37428-1,2,3,6“ dle návrhu
Hlasování:
Pro - 6 proti – 0,
zdržel se hlasování – 0
Usnesení č. 5 bylo přijato

Bod č. 6
Schválení zadávací dokumentace k veřejné zakázce „III/37429 Skalice průtah 3. stavba“
Veřejná zakázka souvisí s realizací druhé etapy rekonstrukce průtahu obci, kde je obec
investorem spolu s Jihomoravským krajem zastoupeném SÚS JmK. S návrhem zadávací
dokumentace k této veřejné zakázce byli zastupitelé seznámení.
Usnesení č. 6
Zastupitelstvo obce Skalice nad Svitavou schvaluje zadávací dokumentaci k veřejné
zakázce „III/37429 Skalice průtah 3. stavba“ dle návrhu.
Hlasování:
Pro - 6, proti – 0,
zdržel se hlasování – 0
Usnesení č. 6 bylo přijato
Bod č. 7
Návrh člena komise a jeho náhradníka pro výběrové řízení k veřejné zakázce „III/37429
Skalice průtah 3. stavba“
Na člena hodnotící komise pro výběrové řízení k veřejné zakázce „III/37429 Skalice průtah 3.
stavba“ byl navržen p. Mgr. Petr Řezníček a jeho náhradníkem byla navržená p. Eva
Zouharová.
Usnesení č. 7
Zastupitelstvo obce Skalice nad Svitavou schvaluje člena a náhradníka pro výběrové
řízení k veřejné zakázce „III/37429 Skalice průtah 3. stavba“ dle návrhu.
Hlasování:
Pro - 5, proti – 0,
zdržel se hlasování – 1
Usnesení č. 7 bylo přijato
Bod č. 8
Rozpočtové opatření č. 5
Pan Polák, předseda finančního výboru seznámil zastupitelé s návrhem páté změny rozpočtu
obce Skalice nad Svitavou na rok 2017.
Usnesení č. 8
Zastupitelstvo obce Skalice nad Svitavou schvaluje rozpočtové opatření č. 5 dle návrhu.
Hlasování:
Pro - 6, proti – 0,
zdržel se hlasování – 0
Usnesení č. 8 bylo přijato
Bod č. 9
Různé, diskuse
Zastupitelé:
Starosta obce informoval zastupitele a přítomné hosty o varování VAS Boskovice před
podvodníky, kteří se vydávají za pracovníky VAS. VAS a.s., informuje, že jejich pracovníci se
musí prokázat platným průkazem.
Pan Bednář vznesl návrh na vydání obecně závazné vyhlášky, aby v obci byl vyhlášen zákaz
podomního prodeje.
Starosta pozval přítomné 23.9.2017 v 13:30 hod. na Újezd u Boskovic na hasičskou soutěž o
Putovní pohár Svazku obcí Svitava.

Ing. Černý upozornil na přetrvávající špatný stav chodníků směr Sebranice a p. Barták
upozornil také na špatný stav odvodnění místní komunikace kolem domu č.p. 22 a dále
upozornil na špatný stav mostku u bytovek směr Jabloňany.
Občané:
Pan Ing. Šplíchal se dotazoval, zda už byl uveden termín výběrového řízení na dodavatele
stavby průtahu obci, druhá etapa. Pan starosta informoval, že prozatím není znám termín
tohoto výběrového řízení.
Pan Barták st., informoval, že byl opraven vodovodní řad vedený návsi – uzávěry, aby při
poruše vodovodu už nedocházelo k přerušení dodávky pitné vody ve větší části obce, ale jen
v té části, kde bude nutná případná oprava.
Bod č. 10
Závěr
Na závěr poděkoval starosta Mgr. Řezníček všem přítomným za účast a příspěvky do diskuze
a v 18:40 hodin dvacáté šesté zasedání zastupitelstva obce ukončil.
Ve Skalici nad Svitavou 14. 9. 2017
Zapisovatel:

Monika Novotná

Ověřovatelé: p. Polák

Starosta:

……………………….

p. Bednář

……………………….

Mgr. Petr Řezníček

..……………...............

