Zápis
o průběhu 12. zasedání Zastupitelstva obce Skalice nad Svitavou konaného dne
26. 11. 2019 v kanceláři starostky obce Skalice nad Svitavou
Bod č. 1
Zahájení
Starostka obce Mgr. Gabriela Šmerdová zahájila 12. zasedání Zastupitelstva obce Skalice nad
Svitavou v 18:10 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, Ing. Skřipský, p. Burgr, pí. Zouharová,
Bc. Staněk Zd., Mgr. Staněk Vl.
Omluveni: p. Polák, 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 12. zasedání
zastupitelstva obce. Zapisovatelem byl navržen Mgr. Řezníček, za ověřovatele byli navrženi
Ing. Skřipský a Mgr. Staněk Vl.
Usnesení č. 1
Zastupitelstvo obce Skalice nad Svitavou schvaluje zapisovatele a ověřovatele zápisu
o průběhu dvanáctého 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 dvanáctého zasedání zastupitelstva
obce, který byl součástí pozvánky a rozšíření návrhu o bod 12. Pravidla pronájmů místností
PKC a vyzvala zastupitele k předložení dalších návrhů na jeho změnu či doplnění.
Návrh programu:
1. Zahájení
2. Technický bod
3. Veřejnoprávní smlouva - projednávání přestupků
4. Dotace z rozpočtu obce na poskytování sociálních služeb
5. Smlouva o smlouvě budoucí kupní - pozemek st. p. č. 36 včetně stavby č. p. 39 a část
pozemku p. č. 31/10, vše k. ú. Skalice nad Svitavou
6. Kalkulace vodného a stočného na rok 2020
7. Jmenování inventarizačních komisí
8. Zařazení majetku
9. Prodej vozidla Škoda 706

10. Odměna starostce obce
11. Rozpočtové opatření č. 7/2019
12. Pravidla pronájmů místností PKC
13. Různé, diskuze
14. Závěr
Usnesení č. 2
Zastupitelstvo obce Skalice nad Svitavou schvaluje program 12. 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
Veřejnoprávní smlouva - projednávání přestupků
Město Boskovice v říjnu 2019 vypovědělo obci Veřejnoprávní smlouvu na projednávání
přestupků a stanovilo nové podmínky, za kterých bude veřejnoprávní smlouvy uzavírat.
Zastupitelé byli seznámeni s novým zněním Veřejnoprávní smlouvy o přenosu příslušnosti k
projednávání přestupků. Tato stanoví paušální poplatek za jeden oznámený přestupek 4 500
Kč. Pokud nebude žádný oznámený přestupek bude hrazena úhrada nákladů 1 000 Kč/rok.
Usnesení č. 3
Zastupitelstvo obce Skalice nad Svitavou schvaluje uzavření Veřejnoprávní smlouvy na
projednávání přestupků s Městem Boskovice, IČ: 00279978, v předloženém návrhu.
Návrh smlouvy je přílohou zápisu č. 1.
Hlasování:
Pro – 7
proti – 0
zdržel se hlasování – 0
Usnesení č. 3 bylo přijato
Bod č. 4
Dotace z rozpočtu obce na poskytování sociálních služeb
Předmětem dotace je poskytnutí účelové neinvestiční dotace ve formě vyrovnávací platby za
plnění závazku veřejné služby z rozpočtu obce. Dotace je poskytována na základě žádosti
sociální služby o poskytnutí podpory - Diecézní charita Brno, Oblastní Charita Blansko.
Příjemce na sebe převzal závazek poskytovat veřejnou službu v souladu s Rozhodnutím
Komise ze dne 20. prosince 2011 (2012/21/EU) a veřejnou službou se rozumí poskytování
sociální služby v rozsahu určeném Pověřením k poskytování služeb obecného hospodářského
zájmu v Jihomoravském kraji. Dotace je určena na financování běžných výdajů souvisejících
s poskytováním základních druhů a forem sociálních služeb v rozsahu stanoveném základními
činnostmi u jednotlivých druhů sociálních služeb (dále jen „činnost“). Jejich výčet a
charakteristiky jsou uvedeny v zákoně o sociálních službách.
Zastupitelé byli seznámeni se zněním Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu
obce na poskytování sociálních služeb.
Usnesení č. 4
Zastupitelstvo obce Skalice nad Svitavou schvaluje uzavření Veřejnoprávní smlouvy
o poskytnutí dotace z rozpočtu obce na poskytování sociálních služeb s Diecézní charitou
Brno, Oblastní Charita Blansko, IČ: 44990260, v předloženém návrhu. Návrh smlouvy je
přílohou zápisu č. 2.
Hlasování:
Pro – 7
proti – 0
zdržel se hlasování – 0
Usnesení č. 4 bylo přijato

Bod č. 5
Smlouva o smlouvě budoucí kupní - pozemek st. p. č. 36 včetně stavby č. p. 39 a část
pozemku p. č. 31/10, vše k. ú. Skalice nad Svitavou
Zastupitelstvo obce projednalo na svém 11. zasedání nabídku na prodej nemovitostí v k. ú.
Skalice nad Svitavou nacházející ve středu obce, a to pozemek st. p. č. 36 o výměře 1 184 m2
jehož součástí je stavba rodinného domu č. p. 39 a schválilo záměr výkupu těchto nemovitostí.
Byla ustanovena pracovní skupina, která provedla obhlídku a jednala o podmínkách prodeje.
Bylo dohodnuto, že bude uzavřena smlouva o budoucí kupní smlouvě, kde budou zapracovány
základní podmínky prodeje. Nyní je ZO předkládán ke schválení návrh smlouvy o uzavření
budoucí kupní smlouvy s paní Mazalovou. S návrhem smlouvy byly zastupitelé seznámeni.
Usnesení č. 5
Zastupitelstvo obce Skalice nad Svitavou schvaluje uzavření Smlouvy o uzavření budoucí
kupní smlouvy o převodu vlastnictví k nemovitostem v k. ú. Skalice nad Svitavou, a to
pozemku st. p. č. 36 o výměře 1 184 m 2 jehož součástí je stavba rodinného domu č. p. 39 a
části pozemku p. č. 31/10 - zahrada o výměře cca 600 m2 s paní Dagmar Mazalovou,
bytem Skalice nad Svitavou 39 v předloženém návrhu. Návrh smlouvy je přílohu č. 3
zápisu.
Hlasování:
Pro – 7
proti – 0,
zdržel se hlasování – 0
Usnesení č. 5 bylo přijato
Bod č. 6
Kalkulace vodného a stočného na rok 2020
Starostka seznámila přítomné s návrhem kalkulace vodného a stočného pro rok 2020, které
obcí předložila společnost VAS a.s., provozovatel vodovodu a kanalizace. Starostka uvedla, že
předložený návrh (varianta 2) počítá s navýšením cen vodného a stočného o 5 %. Toto
navýšení vychází z platného Plánu financování obnovy vodovodu a kanalizace Skalice nad
Svitavou a dále v sobě zahrnuje inflační navýšení.
Usnesení č. 6
Zastupitelstvo obce Skalice nad Svitavou schvaluje kalkulaci vodného a stočného pro rok
2020 v předloženém návrhu varianty 2. Návrh kalkulace vodného a stočného je přílohou
zápisu č. 4.
Hlasování:
Pro – 7
proti – 0
zdržel se hlasování – 0
Usnesení č. 6 bylo přijato
Bod č. 7
Jmenování inventarizačních komisí
V návaznosti na nutnost provedení každoroční inventarizace majetku jmenovala starostka
členy inventarizačních komisí.
Usnesení č. 7
Zastupitelstvo obce Skalice nad Svitavou bere na vědomí jmenování členů
inventarizačních komisí pro inventarizaci majetku obce k 31. 12. 2019. Složení komisí je
přílohou zápisu č. 5.
Hlasování:
Pro – 7
proti – 0
zdržel se hlasování – 0
Usnesení č. 7 bylo přijato.

Bod č. 8
Zařazení majetku
Během roku byl dohledán majetek, který nebyl zařazen do evidence majetku obce. Jedná se
o nepoužívané hasičské vozidlo - automobilová stříkačka zn. Škoda 706RHT, rok výroby1964.
Toto vozidlo je již několik roků nepoužívané k původnímu účelu, bylo nahrazeno vozidlem
novým. Přestože se jedná o majetek, který je určen k likvidaci, je nutné toto vozidlo do
majetkové evidence zařadit. Vzhledem k jeho stáří a technickému stavu se navrhuje zařadit
vozidlo v hodnotě 25 000 Kč (cena vypočítaná jako násobek váhy vozidla a výkupních cen
železného šrotu).
Usnesení č. 8
Zastupitelstvo obce Skalice nad Svitavou zařazuje do majetku obce hasičské vozidlo automobilová stříkačka cisternová značky Škoda 706RHT, rok výroby 1964, v hodnotě
25 000 Kč.
Hlasování:
Pro – 7
proti – 0
zdržel se hlasování – 0
Usnesení č. 8 bylo přijato.
Bod č. 9
Prodej vozidla Škoda 706RHT
Obec Skalice nad Svitavou obdržela žádost pana Filipa Šumského o odprodej nepoužívaného
hasičského vozidla Škoda 706RTH. O odkoupení má zájem z důvodu sběratelského. Toto
vozidlo je dle vyjádření starosty JSDH pro potřeby JSDH nepotřebné, jeho technický stav je
špatný a byla by navrhována jeho likvidace, souhlasí s jeho odprodejem. Nabídková cena činí
25 000 Kč.
Usnesení č. 9
Zastupitelstvo obce Skalice nad Svitavou schvaluje prodej hasičského vozidla zn. Škoda
706RHT, rok výroby 1964, za částku 25 000 Kč panu Filipovi Šumskému, bytem Skalice
nad Svitavou 102, 679 01.
Hlasování:
Pro – 7
proti – 0
zdržel se hlasování – 0
Usnesení č. 9 bylo přijato.
Bod č. 10
Odměna starostce obce
Místostarosta obce navrhl udělení mimořádné odměny starostce obce za výkon funkce
veřejného opatrovníka a vedení agendy s tím spojené. Na výkon veřejného opatrovnictví je ze
státního rozpočtu poskytován samostatný příspěvek ve výši 29 000 Kč/rok na jednoho
opatrovance. Z této částky se navrhuje vyplatit starostce odměnu ve výši 15 000 Kč za rok
2019. Pan Ing. Skřipský v rozpravě k tomuto bodu navrhl vyplatit odměnu ve výši 20 000 Kč.
Pan místostarosta poté zformuloval návrh usnesení č. 10.
Usnesení č. 10
Zastupitelstvo obce Skalice nad Svitavou schvaluje udělení mimořádné odměny Mgr.
Gabriele Šmerdové za výkon funkce veřejného opatrovníka ve výši 20 000 Kč.
Hlasování:
Pro – 6
proti – 0,
zdržel se hlasování – 1
Usnesení č. 10 bylo přijato

Bod č. 11
Rozpočtové opatření č. 7/2019
Paní Novotná, účetní obce, předložila návrh rozpočtového opatření č. 7/2019.
Usnesení č. 11
Zastupitelstvo obce Skalice nad Svitavou schvaluje Rozpočtové opatření č. 7/2019
v předloženém návrhu. Rozpočtové opatření je přílohou zápisu č. 6.
Hlasování:
Pro – 7
proti – 0,
zdržel se hlasování – 0
Usnesení č. 11 bylo přijato
Bod č. 12
Pravidla pronájmů místností PKC Skalice nad Svitavou
Starostka obce seznámila zastupitele s návrhem Pravidel krátkodobých pronájmů místností
Polyfunkčního komunitního centra Skalice nad Svitavou.
Usnesení č. 11
Zastupitelstvo obce Skalice nad Svitavou schvaluje Pravidla krátkodobých pronájmů
místností Polyfunkčního komunitního centra Skalice nad Svitavou včetně stanovených
cen dle návrhu.
Hlasování:
Pro – 7
proti – 0,
zdržel se hlasování – 0
Usnesení č. 12 bylo přijato
Bod č. 13
Různé, diskuse
 Starostka pozvala zastupitele na setkání u vánočního stromu a jeho rozsvícení
s kulturním programem v neděli 1. 12. 2019.
 Pan Burgr informoval o připravované akci „Vánoční polévka“, která proběhne ve
spolupráci hostince U Studny a firmy Baumüller na štědrý den 24. 12. 2019.
Bod č. 14
Závěr
Na závěr poděkovala paní starostka Mgr. Gabriela Šmerdová všem přítomným za účast a
v 18:40 hodin jednání zastupitelstva obce ukončila.
Ve Skalici nad Svitavou 26. 11. 2019
Zapisovatel:

Mgr. Petr Řezníček

Ověřovatelé: Ing. Stanislav Skřipský

Starostka:

……………………….

Mgr. Staněk Vl.

……………………….

Mgr. Gabriela Šmerdová

..……………...............

