Zápis
o průběhu 8. zasedání Zastupitelstva obce Skalice nad Svitavou
konaného dne 18. 06. 2019 v kanceláři starosty obce Skalice nad Svitavou
Bod č. 1
Zahájení
Starostka obce Mgr. Gabriela Šmerdová zahájila 8. 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, Mgr. Řezníček, Bc. Staněk Zd., pí Zouharová, p. Barták,
p. Burgr, Mgr. Staněk Vl.
Omluveni: Ing. Skřipský
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 8. zasedání
zastupitelstva obce. Zapisovatelem byl navržen Mgr. Řezníček, za ověřovatele byli navrženi
p. Burgr a p. Barták.
Usnesení č. 1
Zastupitelstvo obce Skalice nad Svitavou schvaluje zapisovatele a ověřovatele zápisu
o průběhu osmého 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 osmého zasedání zastupitelstva obce
včetně návrhu na jeho úpravu, kdy navrhuje vypustit bod 4 Směnná smlouva - Lesy ČR, s. p. a
bod 7 - Smlouva o příspěvku SDH a zařadit na jednání nové bod 7 - Dodatek č. 2 ke smlouvě
o úvěru a bod 8 - Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo - RYBÁK PROJEKTOVÁNÍ STAVEB,
spol. s r. o. a vyzvala zastupitele k předložení dalších návrhů na jeho změnu či doplnění.
Návrh programu:
1.
2.
3.
4.
5.

Zahájení
Technický bod
Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu JMK
Směnná smlouva - p. Mikulášek
Rozpočtové opatření č. 04/2019

6. Revokace usnesení ZO ze den 14.05.2019
7. Dodatek č. 2 ke smlouvě o úvěru
8. Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo - RYBÁK PROJEKTOVÁNÍ STAVEB, spol. s r. o.
9. Různé, diskuze
10. Závěr
Usnesení č. 2
Zastupitelstvo obce Skalice nad Svitavou schvaluje program 8. 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
Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu JMK
Obec Skalice nad Svitavou obdržela v rámci dotačního programu „Podpora rozvoje venkova
v Jihomoravském kraji 2019“ investiční dotaci ve výši 250 000 Kč na akci Rekonstrukce návsi
ve Skalici nad Svitavou.
Dále obec obdržela obdržela neinvestiční dotaci z rozpočtu Jihomoravského kraje na
„Dovybavení JSDH chybějícími věcnými prostředky“ ve výši 30 000 Kč.
Zastupitelstvu jsou nyní předkládány ke schválení návrhy smluv o poskytnutí dotace
z rozpočtu Jihomoravského kraje. S návrhy smluv byli zastupitelé seznámeni.
Usnesení č. 3.1
Zastupitelstvo obce Skalice nad Svitavou schvaluje přijetí dotace na akci Rekonstrukce
návsi ve Skalici nad Svitavou a smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského
kraje č. JMK057925/19/ORR .
Hlasování:
Pro – 8
proti – 0
zdržel se hlasování – 0
Usnesení č. 3.1 bylo přijato
Usnesení č. 3.2
Zastupitelstvo obce Skalice nad Svitavou schvaluje přijetí dotace na „Dovybavení JSDH
chybějícími věcnými prostředky“ a smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje č. JMK058690/19/OKH.
Hlasování:
Pro – 8
proti – 0
zdržel se hlasování – 0
Usnesení č. 3.2 bylo přijato
Bod č. 4
Směnná smlouva - p. Mikulášek
ZO schválilo na svém 6. zasedání dne 26.03.2019 usnesení č. 6 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 (dle geometrického zaměření nově vytvořený pozemek p. č. 679
o výměře 2 m2), za část pozemku p. č. 479/27 o výměře cca 4 m 2 ve vlastnictví obce (dle
geometrického zaměření nově utvořený pozemek p. č. 479/29 o výměře 4 m2).
Nyní je předkládán ke schválení návrh směnné smlouvy. Směna bude realizována bez
finančního dorovnání v hodnotách směňovaných pozemků. S návrhem smlouvy byli
zastupitelé seznámeni.

Usnesení č. 4
Zastupitelstvo obce Skalice nad Svitavou schvaluje uzavření směnné smlouvy na směnu
nově utvořených pozemků v k. ú. Skalice nad Svitavou, kterou pan Mikulášek bytem
Krátká 533, 679 32 Svitávka, převádí do vlastnictví obce pozemek p. č. 679 o výměře
2 m2 a obec převádí do vlastnictví pana Mikuláška pozemek p. č. 479/29 o výměře 4 m2.
Hlasování:
Pro – 8
proti – 0,
zdržel se hlasování – 0
Usnesení č. 4 bylo přijato
Bod č. 5
Rozpočtové opatření č. 4/2019
Pan Polák, předseda finančního výboru obce, seznámil přítomné s návrhem rozpočtového
opatření č. 4/2019. Návrh rozpočtového opatření č. 4 je přílohou zápisu č. 1.
Usnesení č. 5
Zastupitelstvo obce Skalice nad Svitavou schvaluje rozpočtové opatření č. 4/2019
v předloženém návrhu.
Hlasování:
Pro – 8
proti – 0
zdržel se hlasování – 0
Usnesení č. 5 bylo přijato
Bod č. 6
Revokace usnesení ZO ze den 14.05.2019
Starostka předložila zastupitelům návrh na revokaci usnesení č. 17 přijaté na 7. zasedání ZO,
kterým ZO schválilo uzavření Dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo na „Rekonstrukci návsi ve
Skalici nad Svitavou“ ze dne 12. 7. 2018 se spol. KAREL PORČ, s.r.o., IČ: 29296439, Lysice,
kterým se navyšovala celková cena díla maximálně o částku 36 616 Kč.
Usnesení č. 6
Zastupitelstvo obce Skalice nad Svitavou revokuje své usnesení č. 17 přijaté na 7.
zasedání ZO konaném dne 14.05.2019.
Hlasování:
Pro – 7
proti – 0
zdržel se hlasování – 1
Usnesení č. 6 bylo přijato
Bod č. 7
Dodatek č. 2 ke smlouvě o úvěru
Zastupitelstvo obce Skalice nad Svitavou schválilo na svém 7. zasedání konaném dne
14.05.2019 uzavření Dodatku č. 2 ke smlouvě o úvěru č. 0317256469/LCD ze dne 2. 8. 2017
s Českou spořitelnou a. s. Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ 140 00, IČ: 45244782, kterým
se mění termín čerpání úvěru z 30. 6. 2019 na 30. 9. 2019 a termín konečné splatnosti úvěru
z 31. 12. 2019 na 30. 6. 2020 a pověřilo starostku obce podpisem Dodatku č. 2. Nyní je
zastupitelům předkládán ke schválení návrh dodatku ke schválení. Návrh dodatku je přílohou
zápisu č. 2
Usnesení č. 7
Zastupitelstvo obce Skalice nad Svitavou schvaluje uzavření Dodatku č. 2 ke smlouvě
o úvěru č. 0317256469/LCD ze dne 2. 8. 2017 s Českou spořitelnou a. s. Praha 4,
Olbrachtova 1929/62, PSČ 140 00, IČ: 45244782, v předloženém návrhu.
Hlasování:
Pro – 8
proti – 0
zdržel se hlasování – 0
Usnesení č. 7 bylo přijato

Bod č. 8
Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo – RYBÁK – PROJEKTOVÁNÍ STAVEB, spol. s r. o.
Starostka předložila zastupitelům ke schválení návrh dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo ze dne
18. 10. 2018 na zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci mostu u hřiště ve Skalici
nad Svitavou. Na základě uvedené smlouvy zajišťuje projektant mimo jiné vydání stavebního
povolení, a to v termínu do 30.06.2019. Vzhledem k tomu, že při přípravě podkladů pro
stavební povolení je nutné vyzískat vyjádření dotčených subjektů, zejm. Lesů ČR a spol.
CETIN, dochází k posunům ve stavebním řízení, navrhuje se vyhovět žádosti a termín pro
vydání stavebního povolení prodloužit do konce roku 2019.
Usnesení č. 8
Zastupitelstvo obce Skalice nad Svitavou schvaluje uzavření dodatku č. 2 ke Smlouvě
o dílo ze dne 18. 10. 2018 se spol. RYBÁK – PROJEKTOVÁNÍ STAVEB, spol. s r. o.,
Havlíčkova 139/25a, 602 00 BRNO, IČ: 25325680, kterým se mění termín dodání
stavebního povolení na 31. 12. 2019.
Hlasování:
Pro – 8
proti – 0
zdržel se hlasování – 0
Usnesení č. 8 bylo přijato.
Bod č. 9
Různé, diskuse
• Starostka obce pozvala zastupitele na zasedání Svazku Svitava, které se uskuteční ve
Skalici nad Svitavou dne 20. 6. 2019
• Pan Frgál informoval o záměru dočasné úpravy části pozemku ve vlastnictví obce pro
příjezd na jeho stavební pozemek
• Paní Zouharová připomněla v souvislosti s rekonstrukcí návsi a vznikem nových
parkovacích míst v části za kostelem povinnost vyznačení 1 vyhrazeného parkovacího
místa pro invalidy

Bod č. 10
Závěr
Na závěr poděkovala paní starosta Mgr. Gabriela Šmerdová všem přítomným za účast na 8.
zasedání zastupitelstva obce a příspěvky do diskuze a v 18:40 hodin jednání zastupitelstva
obce ukončila.
Ve Skalici nad Svitavou 18. 06. 2019
Zapisovatel:

Mgr. Petr Řezníček

Ověřovatelé: Vladimír Barták

Starostka:

……………………...…..
..……………………..….

Radomír Burgr

…..……………………….

Mgr. Gabriela Šmerdová

…....……………...............

