Zápis
o průběhu 11. zasedání Zastupitelstva obce Skalice nad Svitavou konaného dne
15. 10. 2019 v kanceláři starostky obce Skalice nad Svitavou
Bod č. 1
Zahájení
Starostka obce Mgr. Gabriela Šmerdová zahájila 11. 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 7 členů zastupitelstva a zastupitelstvo obce je tedy
usnášeníschopné.
Přítomni: Mgr. Šmerdová, Mgr. Řezníček, p. Polák, Ing. Skřipský, p. Burgr, pí. Zouharová,
Bc. Staněk Zd.
Omluveni: Mgr. Staněk Vl., p. Barták
Neomluveni: Hosté: dle prezenční listiny
Starostka informovala, že zápis z předchozího zasedání byl řádně ověřen a je vyložen
k nahlédnutí v kanceláři starostky obce a na WWW stránkách obce Skalice nad Svitavou.
Starostka obce podala návrh na zapisovatele a ověřovatele zápisu o průběhu 11. zasedání
zastupitelstva obce. Zapisovatelem byl navržen Mgr. Řezníček, za ověřovatele byli navrženi
p. Polák a Bc. Staněk Zd.
Usnesení č. 1
Zastupitelstvo obce Skalice nad Svitavou schvaluje zapisovatele a ověřovatele zápisu
o průběhu jedenáctého zasedání zastupitelstva obce dle návrhu.
Hlasování:
Pro – 7,
proti – 0
zdržel se hlasování – 0
Usnesení č. 1 bylo přijato.
Paní starostka seznámila přítomné s návrhem programu jedenáctého zasedání zastupitelstva
obce, který byl součástí pozvánky s tím, že navrhuje program rozšířit o nový bod č. 8 „Smlouva o příspěvku - spolufinancování Minimální sítě soc. služeb okresu Blansko“ a
vyzvala zastupitele k předložení dalších návrhů na jeho změnu či doplnění.
Návrh programu:
1. Zahájení
2. Technický bod
3. Nájemní smlouva - Ing. Černý
4. Záměr výkupu nemovitostí
5. Smlouva o spolufinancování - napojení na I. březovský vodovod
6. Žádost o podporu ze SFŽP ČR - posílení prameniště Skalice nad Svitavou
7. Rozpočtové opatření č. 06/2019
8. Smlouva o příspěvku - spolufinancování Minimální sítě soc. služeb okresu Blansko
9. Různé, diskuze
10. Závěr

Usnesení č. 2
Zastupitelstvo obce Skalice nad Svitavou schvaluje program 11. zasedání Zastupitelstva
obce Skalice nad Svitavou dle návrhu.
Hlasování:
Pro – 7,
proti – 0
zdržel se hlasování – 0
Usnesení č. 2 bylo přijato
Bod č. 3
Nájemní smlouva - Ing. Černý
Zastupitelstvo obce schválilo na svém 10. zasedání konaném dne 10. 9. 2019 záměr pronájmu
pozemku p. č. 1124 o výměře 307 m2 zapsaného na LV č. 1 pro obec a katastrální území
Skalice nad Svitavou za cenu 1 Kč/m 2/rok Ing. Černému, Skalice nad Svitavou 58. Záměr
pronájmu byl zveřejněn na úřední desce bez připomínek ze strany veřejnosti.
Usnesení č. 3
Zastupitelstvo obce Skalice nad Svitavou schvaluje uzavření Smlouvy o nájmu pozemku
p. č. 1124 o výměře 307 m2 zapsaného na LV č. 1 pro obec a katastrální území Skalice
nad Svitavou za cenu 1 Kč/m 2/rok s Ing. Richardem Černým, Skalice nad Svitavou 58,
679 01.
Hlasování:
Pro – 7,
proti – 0,
zdržel se hlasování – 0
Usnesení č. 3 bylo přijato
Bod č. 4
Záměr výkupu nemovitostí
Zastupitelstvo obce projednalo nabídku na prodej nemovitostí v k. ú. Skalice nad Svitavou od
paní Mazalové, bytem Skalice nad Svitavou 39. Jedná se o nemovitosti nacházející ve středu
obce, a to pozemek st. p. č. 36 o výměře 1184 m 2 jehož součástí je stavba rodinného domu
č. p. 39. Požadovaná cena činí 2 600 000 Kč. Současně je možné jednat o prodeji části (1/3
tohoto pozemku) pozemku p. č. 31/10 - zahrada v k. ú. Skalice nad Svitavou. Nyní je ZO
předkládán ke schválení záměr výkupu těchto nemovitostí.
Usnesení č. 4
Zastupitelstvo obce Skalice nad Svitavou schvaluje záměr výkupu nemovitostí v k. ú.
Skalice nad Svitavou, a to pozemku st. p. č. 36 o výměře 1184 m2 jehož součástí je stavba
rodinného domu č. p. 39 a části pozemku p. č. 31/10 - zahrada o výměře cca 600 m2.
Zastupitelstvo obce Skalice nad Svitavou jmenuje komisi ve složení: Mgr. Šmerdová,
Ing. Skřipský a pan Polák, kterou pověřuje jednáním ve věci uzavření kupní smlouvy.
Hlasování:
Pro – 7,
proti – 0,
zdržel se hlasování – 0
Usnesení č. 4 bylo přijato
Bod č. 5
Smlouva o spolufinancování - napojení na I. březovský vodovod
Zastupitelstvo obce na svém 34. zasedání konaném dne 23. 8. 2018 schválilo investiční záměr
stavby Skalice nad Svitavou - napojení na I. březovský vodovod. Uvedená akce je realizována
z důvodu vyřešení možných výpadků v zásobování pitnou vodou obcí napojených na skalický
vodovod v období extrémního sucha. Jedná se o akci, s jejíž realizací se počítá i v Plánu
financování obnovy vodovodu a kanalizace Skalice nad Svitavou. Realizace reaguje na situaci
z roku 2018, kdy z důvodu sucha došlo k extrémnímu poklesu hladiny podzemních vod

s negativním dopadem na snížení vydatnosti obou studní zásobujících obce Skalice nad
Svitavou, Jabloňany, Krhov a Mladkov.
Z důvodu ekonomických bylo dohodnuto, že stavbu bude realizovat Svazek vodovodů a
kanalizací měst a obcí s tím, že jednotlivé obce se budou na stavbě podílet poměrně, podle
vody odebrané za období 2016-2018. Celkové náklady na akci činí 3 551 709 Kč bez DPH,
podíl obce činí 2 024 474 Kč. Na akci byla podána žádost o dotaci, která by měla pokrýt 70 %
nákladů, poté by podíl obce činil částku 607 642 Kč.
Usnesení č. 5
Zastupitelstvo obce Skalice nad Svitavou schvaluje uzavření Smlouvy o účasti obcí
Skalice nad Svitavou, Jabloňany a Svazku VaK na financování díla „Vodovod, Skalice
nad Svitavou - napojení na I. březovský vodovod“ a ukládá zařadit finanční prostředky
na tuto akci do rozpočtu obce na rok 2020.
Hlasování:
Pro – 7,
proti – 0,
zdržel se hlasování – 0
Usnesení č. 5 bylo přijato
Bod č. 6
Žádost o podporu ze SFŽP ČR - posílení prameniště Skalice nad Svitavou
V návaznosti na uvedené v předchozím bodu byl zpracován znalecký posudek na vyhledání a
průzkum zdroje podzemní vody pro posílení prameniště Skalice nad Svitavou. Záměrem obce
je posílit stávající zásobování obce průzkumným hydrogeologickým vrtem. Tento posudek je
podklad pro podání žádosti o poskytnutí podpory z NP ŽP osy 1.6 Zdroje vody - výzva č.
2/2018. Realizace této akce je taktéž součástí schváleného Plánu financování obnovy
vodovodu a kanalizace Skalice nad Svitavou. Celkové náklady projektu činí 1 590 956 Kč,
požadovaná výše podpory ze SFŽP ČR činí 954 574 Kč, což je 60 %.
Usnesení č. 6
Zastupitelstvo obce Skalice nad Svitavou schvaluje podání žádosti o poskytnutí podpory
z NP ŽP osy 1.6 Zdroje vody - výzva č. 2/2018 na akci „Posílení prameniště Skalice nad
Svitavou“.
Hlasování:
Pro – 7,
proti – 0,
zdržel se hlasování – 0
Usnesení č. 6 bylo přijato
Bod č. 7
Smlouva o příspěvku - spolufinancování Minimální sítě soc. služeb okresu Blansko
Město Boskovice jako každoročně předložilo ke schválení návrh Smlouvy o příspěvku na
financování služeb sociální prevence a odborného sociálního poradenství zařazených do
minimální sítě sociálních služeb okresu Blansko na rok 2020. Na základě této smlouvy se obec
podílí na spolufinancování sociálních služeb, které slouží pro potřeby občanů správního
obvodu obce s rozšířenou působností ORP Boskovice. Jako osvědčený je pro financování opět
zvolen model paušální platby stanovené na základě počtu obyvatel v území, tzn. rozpočítání
finančních příspěvků jednotlivých obcí na základě podílu počtu obyvatel obce na počet všech
obcí ve správním obvodu ORP Boskovice. Při aplikaci této spoluúčasti to pro rok 2020
představuje částku cca 18,50 Kč/obyvatele obce.

Usnesení č. 7
Zastupitelstvo obce Skalice nad Svitavou schvaluje uzavření Smlouvy o příspěvku na
financování služeb sociální prevence a odborného sociálního poradenství zařazených do
minimální sítě sociálních služeb okresu Blansko na rok 2020 s Městem Boskovice.
Hlasování:
Pro – 7,
proti – 0,
zdržel se hlasování – 0
Usnesení č. 7 bylo přijato
Bod č. 8
Rozpočtové opatření č. 6
Pan Polák, předseda finančního výboru, předložil návrh rozpočtového opatření č. 6/2019.
Rozpočtové opatření je přílohou zápisu č. 1.
Usnesení č. 8
Zastupitelstvo obce Skalice nad Svitavou schvaluje Rozpočtové opatření č. 6/2019
v předloženém návrhu.
Hlasování:
Pro – 7,
proti – 0,
zdržel se hlasování – 0
Usnesení č. 8 bylo přijato
Bod č. 9
Různé, diskuse
 Starostka informovala o započatých pracích na přípravě rozpočtu obce na rok 2020.
 Pan Ing. Šplíchal se dotazoval jaký je záměr obce na budoucí využití nemovitosti pí
Mazalové, pakliže ji obec zakoupí. Dále se dotazoval na místo napojení místního
vodovodu na I. březovský vodovod. Jeho dotazy zodpověděla paní starostka.
Bod č. 10
Závěr
Na závěr poděkovala paní starostka Mgr. Gabriela Šmerdová všem přítomným za účast a
v 18:30 hodin jednání zastupitelstva obce ukončila.
Ve Skalici nad Svitavou 15. 10. 2019
Zapisovatel:

Mgr. Petr Řezníček

Ověřovatelé: Pavel Polák

Starostka:

……………………….

Bc. Zdeněk Staněk

……………………….

Mgr. Gabriela Šmerdová

..……………...............

