Zápis
o průběhu 6. zasedání Zastupitelstva obce Skalice nad Svitavou
konaného dne 26. 03. 2019 v kanceláři starosty obce Skalice nad Svitavou
Bod č. 1
Zahájení
Starostka obce Mgr. Gabriela Šmerdová zahájila 6. zasedání Zastupitelstva obce Skalice nad
Svitavou v 18:00 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. Šmerdová, p. Polák, Ing. Skřipský, Mgr. Řezníček, Bc. Staněk Zd.,
pí Zouharová, p. Barták, p. Burgr
Omluveni: Mgr. Staněk Vl.
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 bude zveřejněn na WWW stránkách obce Skalice nad
Svitavou.
Starostka obce podala návrh na zapisovatele a ověřovatele zápisu o průběhu 6. zasedání
zastupitelstva obce. Zapisovatelem byl navržen Mgr. Řezníček, za ověřovatele byli navrženi
p. Polák a p. Barták.
Usnesení č. 1
Zastupitelstvo obce Skalice nad Svitavou schvaluje zapisovatele a ověřovatele zápisu
o průběhu šestého 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 šestého zasedání zastupitelstva obce
včetně návrhu na jeho rozšíření o nový bod 7 – Smlouva o dílo na realizační management –
Polyfunkční komunitní centrum a vyzvala zastupitele k předložení návrhů na jeho další
změnu či doplnění.
Návrh programu:
1.
Zahájení
2.
Technický bod
3.
Rozpočtové opatření č. 2/2019
4.
Závěrečný účet obce za rok 2018
5.
Záměr výkupu pozemku 479/9
6.
Záměr směny pozemků
7.
Smlouva o dílo na realizační management – Polyfunkční komunitní centrum
8.
Různé, diskuze
9.
Závěr

Usnesení č. 2
Zastupitelstvo obce Skalice nad Svitavou schvaluje program 6. 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
Rozpočtové opatření č. 2/2019
Pan Polák, předseda finančního výboru obce, seznámil přítomné s návrhem rozpočtového
opatření č. 2/2019. Návrh rozpočtového opatření č. 2 je přílohou zápisu č. 1.
Usnesení č. 3
Zastupitelstvo obce Skalice nad Svitavou schvaluje rozpočtové opatření č. 2/2019
v předloženém návrhu.
Hlasování:
Pro – 8
proti – 0
zdržel se hlasování – 0
Usnesení č. 3 bylo přijato
Bod č. 4
Závěrečný účet obce za rok 2018
Účetní obce paní Novotná zpracovala závěrečný účet obce za rok 2018. Závěrečný účet byl po
zákonem stanovenou dobu zveřejněn na úřední desce. Přílohou č. 2 zápisu je návrh
závěrečného účtu obce za rok 2018 a zápis o přijatých nápravných opatření.
Usnesení č. 4
Zastupitelstvo obce Skalice nad Svitavou schvaluje závěrečný účet obce za rok 2018
s výhradou a přijatá nápravná opatření.
Hlasování:
Pro – 8
proti – 0,
zdržel se hlasování – 0
Usnesení č. 4 bylo přijato
Bod č. 5
Záměr výkupu pozemku p. č. 479/9 v k. ú. Skalice nad Svitavou
Starostka předložila zastupitelstvu návrh na odkoupení pozemku p. č. 479/9 - zahrada v k. ú.
Skalice nad Svitavou o výměře 201 m2 od pana Ladislava Marka, Skalice nad Svitavou 44.
Pan Marek nabízí tento pozemek do vlastnictví obce odprodat za symbolickou cenu 3 000 Kč,
což činí cca 15 Kč/m2. Tento pozemek přiléhá k pozemku, na kterém je místní komunikace ve
vlastnictví obce. V budoucnu by část tohoto pozemku mohla být využita pro potřeby zřízení
parkovacího zálivu.
Usnesení č. 5
Zastupitelstvo obce Skalice nad Svitavou schvaluje výkup pozemku p. č. 479/9 zahrada v k. ú. Skalice nad Svitavou o výměře 201 m 2 od pana Ladislava Marka, Skalice
nad Svitavou 44, za cenu 3 000 Kč.
Hlasování:
Pro – 8
proti – 0,
zdržel se hlasování – 0
Usnesení č. 5 bylo přijato
Bod č. 6
Záměr směny pozemků

Starostka předložila zastupitelstvu návrh na směnu části pozemků v k. ú. Skalice nad Svitavou,
a to část pozemku p. č. st. 27 o výměře cca 4 m2 ve vlastnictví pana Mikuláška, Svitávka za
část pozemku p. č. 479/27 o výměře cca 4 m2 ve vlastnictví obce. Jedná se o majetkoprávní
vypořádání, kdy na části pozemku, kterou nabývá do vlastnictví obec se nachází místní
komunikace a část pozemku, kterou nabývá pan Mikulášek je zastavěna stavbou v jeho
vlastnictví.
Usnesení č. 6
Zastupitelstvo obce Skalice nad Svitavou schvaluje záměr směny částí pozemků v k. ú.
Skalice nad Svitavou, a to část pozemku p. č. st. 27 o výměře cca 4 m 2 ve vlastnictví
pana Mikuláška, Svitávka, za část pozemku p. č. 479/27 o výměře cca 4 m 2 ve vlastnictví
obce a ukládá zveřejnit záměr směny na úřední desce obecního úřadu.
Hlasování:
Pro – 8
proti – 0
zdržel se hlasování – 0
Usnesení č. 6 bylo přijato
Bod č. 7
Smlouva o dílo na realizační management – Polyfunkční komunitní centrum
Starostka předložila zastupitelům návrh na uzavření Smlouvy o dílo se společností Eurovision
Engineering s.r.o., Brno, Veveří 102, IČ: 28339894 na zajištění realizačního managementu
v rámci projektu „Polyfunkční komunitní centrum Skalice nad Svitavou“, reg. č.
CZ.06.256/0.0/0.0/16_051/0002396. Obec Skalice nad Svitavou měla zajištěn realizační
management na základě smlouvy o dílo ze dne 25. 10. 2016 s Štěpánkovou Milanou
EUROPROJECT. Od této smlouvy z důvodu neplnění ze strany dodavatele obec odstoupila ke
dni 31. 8. 2018. Je tedy nutné zajistit realizační management pro další období realizace
projektu a jeho následný monitoring. Navrhuje se uzavřít smlouvu o dílo se společností
Eurovision Engineering s.r.o.
Usnesení č. 7
Zastupitelstvo obce Skalice nad Svitavou schvaluje uzavření smlouvy o dílo se
společností Eurovision Engineering s.r.o., Brno, Veveří 102, IČ: 28339894 na zajištění
Realizačního managementu projektu „Polyfunkční komunitní centrum Skalice nad
Svitavou“, reg. č. CZ.06.256/0.0/0.0/16_051/0002396.
Hlasování:
Pro – 8
proti – 0
zdržel se hlasování – 0
Usnesení č. 7 bylo přijato
Bod č. 8
Různé, diskuse
• Paní starostka pozvala přítomné na veřejné projednání ÚP obce Skalice nad Svitavou
dne 25. 4. 2019.
• Pan Staněk vznesl dotaz na záměr obce pokračovat v cyklotrase vedené po
katastrálním území obce Lhota Rapotina dál na území naší obce. Dále navrhl instalaci
venkovních hodin (např. na budovu školy), které na území obce chybí.
• Pan Barták připomněl záměr obce osadit u zrekonstruované příjezdové komunikace
měřič rychlosti.
• Pan Flax vznesl návrh na osazení vjezdů do obce obecním znakem „Vítá Vás obec
Skalice nad Svitavou“.

•

Paní Zouharová navrhla obecně závaznou vyhláškou upravit obtěžování občanů
hlukem v době pracovního klidu.

Bod č. 9
Závěr
Na závěr poděkovala paní starosta Mgr. Gabriela Šmerdová všem přítomným za účast na 6.
zasedání zastupitelstva obce a příspěvky do diskuze a v 18:35 hodin jednání zastupitelstva
obce ukončila.
Ve Skalici nad Svitavou 26. 3. 2019
Zapisovatel:

Mgr. Petr Řezníček

Ověřovatelé: Pavel Polák
Vladimír Barták
Starostka:

Mgr. Gabriela Šmerdová
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