Zápis
o průběhu 2. zasedání Zastupitelstva obce Skalice nad Svitavou
konaného dne 13. 11. 2018 v kanceláři starosty obce Skalice nad Svitavou
Bod č. 1
Zahájení
Starostka obce Mgr. Gabriela Šmerdová zahájila 2. zasedání Zastupitelstva obce Skalice nad
Svitavou v 18:05 hodin a všechny přivítala.
Bod č. 2
Technický bod
Starostka obce konstatovala, že informace o konání zasedání byla zveřejněna na úřední desce
Obecního úřadu Skalice nad Svitavou předepsanou dobu přede dnem konání zastupitelstva
Dále konstatovala, že je přítomno 8 členů zastupitelstva a zastupitelstvo obce je tedy
usnášeníschopné.
Přítomni: Mgr. Řezníček, Mgr. Šmerdová, Bc. Staněk, p. Barták, p. Polák, Mgr. Staněk, pí.
Zouharová, Ing. Skřipský
Omluveni: Radomír Burgr
Neomluveni: Hosté: dle prezenční listiny
Starostka informovala, 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.
Starostka obce podala návrh na zapisovatele a ověřovatele zápisu o průběhu 2. zasedání
zastupitelstva obce. Zapisovatelem byl navržen Mgr. Řezníček, za ověřovatele byli navrženi
Mgr. Staněk Vlastimil a paní Eva Zouharová.
Usnesení č. 1
Zastupitelstvo obce Skalice nad Svitavou schvaluje zapisovatele a ověřovatele zápisu
o průběhu druhého zasedání zastupitelstva obce dle návrhu.
Hlasování:
Pro – 8 proti – 0
zdržel se hlasování – 0
Usnesení č. 1 bylo přijato.
Paní starostka seznámila přítomné s návrhem programu druhého zasedání zastupitelstva obce.
Návrh programu:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Zahájení
Technický bod
Žádost o zřízení věcného břemene – p. Řehoř
Žádost o prodloužení termínu stavby – OHL ŽS
Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo – Karel Porč s.r.o.
Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo – Ateliér Walter s.r.o.
Dodatek č. 1 k úvěrové smlouvě
Smlouva o příspěvku s městem Boskovice – financování soc. služeb
Zřízení kulturní komise
Zřízení komise pro výstavbu a správu majetku
Stanovení výše odměn členů komisí

12.
13.
14.
15.

Jmenování zástupce zřizovatele do školské rady
Kalkulace ceny vodného a stočného na rok 2019
Různé, diskuse
Závěr

Usnesení č. 2
Zastupitelstvo obce Skalice nad Svitavou schvaluje program 2. 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
Žádost o zřízení věcného břemene
Pan Řehoř požádal o zpřístupnění jeho pozemku p. č. 1/2 v k. ú. Skalice nad Svitavou přes par.
č. 56. Žádá o zřízení věcného břemene cesty a to v místě vpravo pod stávající budovou OÚ.
Navrhuje, že náklady na zbudování příjezdové cesty uhradí.
Usnesení č. 3
Zastupitelstvo obce Skalice nad Svitavou schvaluje zřízení věcného břemene cesty na
pozemku p. č. st. 56 ve prospěch pana Luďka Řehoře, Nerudova 28, Boskovice jako
vlastníka pozemku p. č. 1/2
Hlasování:
Pro – 0 proti – 8
zdržel se hlasování – 0
Usnesení č. 3 bylo nebylo přijato.
Bod č. 4
Žádost o prodloužení termínu stavby – OHL ŽS
Obec obdržela dne 23. 10. 2018 opakovanou žádost OHL ŽS, a. s., zhotovitele stavby
„III/37429 – Skalice průtah 3. stavba“, o prodloužení termínu ukončení stavby z důvodu
neočekávaných změn během výstavby a nutných prací mimo smluvní dohodu, a to celkem o
87 kalendářních dnů. Důvody pro které o změnu žádají jsou popsány v žádosti OHL ŽS, s
jejímž obsahem byli zastupitelé seznámeni.
Usnesení č. 4
Zastupitelstvo obce Skalice nad Svitavou schvaluje prodloužení termínu ukončení stavby
„III/37429 – Skalice průtah 3. stavba“ o 87 kalendářních dní a uzavření dodatku č. 3 ke
smlouvě o dílo ze dne 14. 11. 2017.
Hlasování:
Pro – 0
proti – 8
zdržel se hlasování – 0
Usnesení č. 4 nebylo přijato.
Bod č. 5
Dodatek ke smlouvě o dílo - Karel Porč s.r.o.
Obec uzavřela se spol. KAREL PORČ s.r.o. Smlouvu o dílo na akci „Rekonstrukce návsi ve
Skalici nad Svitavou“. V průběhu realizace stavby se ukázalo jako nutné realizovat vícepráce,
jejichž soupis je v položkovém rozpočtu, který zhotovitel předložil. Celková cena víceprací
činí 127 886 Kč včetně DPH. Zastupitelé byli se soupisem víceprací obeznámeni a bude
přílohou dodatku ke smlouvě. V návaznosti na uvedené požádal pan Porč o prodloužení
termínu realizace první etapy díla z 30. 9. 2018 do 20. 11. 2018.

Usnesení č. 5
Zastupitelstvo obce Skalice nad Svitavou schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě
o dílo ze dne 12. 7. 2018 se spol. KAREL PORČ s.r.o., kterým se prodlužuje termín
dokončení první etapy do 15. 11. 2018 a navyšuje cena díla o 127 886 Kč včetně DPH.
Hlasování: Pro – 8 proti – 0,
zdržel se hlasování – 0
Usnesení č. 5 bylo přijato.
Bod č. 6
Dodatek ke smlouvě o dílo - Ateliér Walter s. r. o.
Obec uzavřela se spol. Ateliér Walter s.r.o., Vodová 98, Brno Smlouvu o dílo na zpracování
projektové dokumentace a výkon autorského dozoru na stavbu „Polyfunkčního komunitního
centra ve Skalici nad Svitavou“. Vzhledem k tomu, že v termínu realizace stavby došlo
k posunu, navrhuje se prodloužení termínu pro výkon autorského dozoru z 30. 9. 2018 do
30. 9. 2019.
Usnesení č. 6
Zastupitelstvo obce Skalice nad Svitavou schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě
o dílo ze dne 30. 9. 2016 se spol. Ateliér Walter s.r.o., Vodová 98, Brno, kterým se
prodlužuje termín pro výkon autorského dozoru z 30. 9. 2018 do 30. 9. 2019.
Hlasování: Pro – 8 proti – 0,
zdržel se hlasování – 0
Usnesení č. 6 bylo přijato.
Bod č. 7
Dodatek č. 1 k úvěrové smlouvě
Obec uzavřela s Českou spořitelnou, a. s. úvěrovou smlouvu č. 0317256469/LCD ze dne 2. 8.
2017 na financování stavby „Polyfunkčního komunitního centra ve Skalici nad Svitavou“.
Vzhledem k posunutí termínu realizace této stavby se předkládá ke schválení dodatek, kterým
se posouvá termín čerpání úvěru do 30. 6. 2019 a začátek splácení úvěru k datu 31. 12. 2019.
Usnesení č. 7
Zastupitelstvo obce Skalice nad Svitavou schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě
o úvěru č. 0317256469/LCD ze dne 2. 8. 2017 v předloženém znění.
Hlasování: Pro – 8 proti – 0
zdržel se hlasování – 0
Usnesení č. 7 bylo přijato.
Bod č. 8
Smlouva o příspěvku – financování soc. služeb
Město Boskovice předložilo návrh Smlouvy o příspěvku na financování služeb sociální
prevence a odborného sociálního poradenství zařazených do Minimální sítě sociálních služeb
okresu Blansko pro rok 2019. Na základě smlouvy je poskytován obcí příspěvek na
spolufinancování sociálních služeb. Pro financování uvedených služeb je zvolen model
paušální platby stanovené na základě počtu obyvatel v území. Výše příspěvku pro rok 2019
pro obec Skalice nad Svitavou činí 9 108 Kč.
Usnesení č. 8
Zastupitelstvo obce Skalice nad Svitavou schvaluje Smlouvu o příspěvku na financování
sítě služeb sociální prevence a odborného sociálního poradenství zařazených do

Minimální sítě sociálních služeb okresu Blansko pro rok 2019 s městem Boskovice, IČ:
00279978, Boskovice v předloženém znění.
Hlasování:
Pro – 8
proti – 0
zdržel se hlasování – 0
Usnesení č. 8 bylo přijato.
Bod č. 9
Zřízení Kulturní komise
Starostka obce Skalice nad Svitavou zřizuje 5 člennou Kulturní komise a jmenuje její členy:
předseda: Bc. Zdeněk Staněk,
členové: Eva Janošková, Renata Poláková, Bc. Monika Pozorská, David Petr
Usnesení č. 9
Zastupitelstvo obce Skalice nad Svitavou bere na vědomí zřízení Kulturní komise a
jmenování jejích členů.
Bod č. 10
Zřízení Komise pro výstavbu a správu majetku
Starostka zřizuje 3 člennou Komisi pro výstavbu a správu majetku a jmenuje její členy:
předseda: Eva Zouharová,
členové: Pavel Polák, Vladimír Barták st.
Usnesení č. 10
Zastupitelstvo obce Skalice nad Svitavou bere na vědomí zřízení Komise pro výstavbu a
správu majetku a jmenování jejích členů.
Bod č. 11
Stanovení výše odměn za výkon funkce člena komisí starosty
Starostka navrhla, aby předsedům komisí byla poskytnuta měsíční odměna s účinností
od 1. 12. 2018 ve výši 2 700 Kč, členům komisí ve výši 500 Kč a členům Sboru pro občanské
záležitosti, jako zvláštního orgánu obce, ve výši 500 Kč.
Usnesení č. 11
Zastupitelstvo obce Skalice nad Svitavou schvaluje výši měsíčních odměn předsedům
komisí ve výši 2 700 Kč, členům komisí ve výši 500 Kč a členům Sboru pro občanské
záležitosti ve výši 500 Kč, a to s účinností od 1. 12. 2018.
Hlasování:
Pro – 8
proti – 0
zdržel se hlasování – 0
Usnesení č. 11 bylo přijato
Bod č. 12
Jmenování zástupce zřizovatele do školské rady
Starostka navrhla změnu v osobě zástupce zřizovatele ve Školské radě ZŠ a MŠ Skalice nad
Svitavou, p. o. Novým členem Školské rady byl jmenován s účinností od 1. 12. 2018 Mgr.
Vlastimil Staněk.
Usnesení č. 12
Zastupitelstvo obce Skalice nad Svitavou bere na vědomí jmenování Mgr. Vlastimila
Staňka jako zástupce zřizovatele do Školské rady Základní školy a Mateřské školy
Skalice nad Svitavou, příspěvkové organizace s účinností od 1. 12. 2018.

Bod č. 13
Kalkulace ceny vodného a stočného na rok 2019
Místostarosta seznámil zastupitele s návrhem kalkulace vodného a stočného na rok 2019, který
předložila VAS, a. s., divize Boskovice. Plán počítá s nárůstem ceny celkem o 6,67 %, vodné
je kalkulováno na 39,10 Kč/m3 (nejnižší pevná složka 570 Kč/rok, zůstává beze změny oproti
roku 2018) + stočné 20,90 Kč/m3.
Usnesení č. 13
Zastupitelstvo obce Skalice nad Svitavou schvaluje Kalkulace ceny vodného a stočného
na rok 2019 dle navrženého plánu. Plány kalkulace cen jsou přílohou zápisu č. 1.
Hlasování:
Pro – 7
proti – 0
zdržel se hlasování – 1
Usnesení č. 13 bylo přijato
Bod č. 14
Různé, diskuse
p. David Káčerik – připomínka k provozu VÚH, požadavek na opravu či nákup nové sítě na
tenis
pí Eva Zouharová – informace o chystaném geologickém průzkumu souvisejícím
s probíhajícími projektovými pracemi na mostě u hřiště
p. Vladimír Barták ml. – dotaz na probíhající opravy místní komunikace v části obce
„V Zahradách“ a vyslovil požadavek na geodetické zaměření cesty ve
vlastnictví obce
Ing. Stanislav Skřipský – požadavek přidat k záměrům oprav místních komunikací i
příjezdovou cestu k BD č. p. 151-153
Bc. Zdeněk Staněk – řešení nepořádku u kontejnerů na sběr tříděného odpadu
p. Milan Káčerik – dotaz na dokončení 2. etapy rekonstrukce NN el. vedení na území obce
Ing. Robert Šplíchal – dotaz kde a proč váznou práce související se schválením nového ÚP
Bod č. 15
Závěr
Na závěr poděkovala paní starosta Mgr. Gabriela Šmerdová všem přítomným za účast na 2.
zasedání zastupitelstva obce a příspěvky do diskuze a v 19:00 hodin jednání zastupitelstva
obce ukončila.
Ve Skalici nad Svitavou 13. 11. 2018
Zapisovatel:

Mgr. Petr Řezníček

Ověřovatelé: Eva Zouharová

Starostka:

………………………..
……………………….

Mgr. Vlastimil Staněk

……………………….

Mgr. Gabriela Šmerdová

..……………...............

