Zápis
o průběhu 14. zasedání Zastupitelstva obce Skalice nad Svitavou konaného dne
21.01.2020 v kanceláři starostky obce Skalice nad Svitavou
Bod č. 1
Zahájení
Starostka obce Mgr. Gabriela Šmerdová zahájila 14. 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 9 členů zastupitelstva a zastupitelstvo obce je tedy
usnášeníschopné.
Přítomni: Mgr. Šmerdová, Mgr. Řezníček, p. Burgr, Bc. Staněk Zd., Mgr. Staněk Vl., p. Polák,
Ing. Skřipský, pí. Zouharová, p. Barták
Omluveni: 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 14. zasedání
zastupitelstva obce. Zapisovatelem byl navržen Mgr. Řezníček, za ověřovatele byli navrženi
Ing. St. Skřipský a paní E. Zouharová.
Usnesení č. 1
Zastupitelstvo obce Skalice nad Svitavou schvaluje zapisovatele a ověřovatele zápisu
o průběhu čtrnáctého zasedání zastupitelstva obce dle návrhu.
Hlasování:
Pro – 9
proti – 0
zdržel se hlasování – 0
Usnesení č. 1 bylo přijato.
Paní starostka seznámila přítomné s návrhem programu čtrnáctého zasedání zastupitelstva
obce, který byl součástí pozvánky a předložila návrh na rozšíření o nový bod 8. Dodatek č. 1
ke smlouvě o účasti obcí Skalice nad Svitavou, Jabloňany a „Svazku VaK“ na financování díla
- napojení na I. březovský vodovod a bod 9. Veřejnoprávní smlouva s ČČK na financování
sociálních služeb, a vyzvala zastupitele k předložení případných dalších návrhů na jeho změnu
či doplnění.
Návrh programu:
1. Zahájení
2. Technický bod
3. Směnná smlouva a smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti - manž. Frgalovi
4. Revokace usnesení č. 9 ze dne 26. 2. 2019
5. Rozhodnutí o poskytnutí dotace ze SFŽP - akce „Posílení prameniště Skalice nad Svitavou“
6. Smlouvy o příspěvcích poskytnutých zájmovým organizacím

7. Rozpočtové opatření č. 1/2020
8. Dodatek č. 1 ke smlouvě o účasti obcí Skalice nad Svitavou, Jabloňany a „Svazku VaK“ na
financování díla - napojení na I. březovský vodovod
9. Veřejnoprávní smlouva s ČČK na financování sociálních služeb
10. Různé, diskuse
11. Závěr
Usnesení č. 2
Zastupitelstvo obce Skalice nad Svitavou schvaluje program 14. zasedání Zastupitelstva
obce Skalice nad Svitavou dle návrhu.
Hlasování:
Pro – 9
proti – 0
zdržel se hlasování – 0
Usnesení č. 2 bylo přijato.
Bod č. 3
Směnná smlouva a smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti - manž. Frgalovi
Starostka seznámila přítomné zastupitele s návrhem směnné smlouvy s manž. Frgalovými na
směnu pozemků v lokalitě za kostelem. Na základě předložené smlouvy manželé Frgalovi
převádí do vlastnictví obce pozemek p. č. 24/5 o výměře 21 m2 a obec převádí do vlastnictví
manželů nově utvořený pozemek p. č. 26/2 o výměře 35 m2. Rozdíl ve výměře směňovaných
pozemků bude uhrazen manž. Frgálovými v částce 1 957 Kč (stanoveno na základě ZP).
Současně se manželé zavazují uzavřít v budoucnu s obcí smlouvu o zřízení služebnosti uložení
inž. sítě na pozemku p. č. 24/4. Záměr směny nemovitostí byl po zákonem stanovenou dobu
zveřejněn na úřední desce bez připomínek ze strany veřejnosti.
Usnesení č. 3
Zastupitelstvo obce Skalice nad Svitavou schvaluje uzavření Směnné smlouvy a smlouvy
o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti s manž. Frgálovými, bytem Skalice nad Svitavou
35, 679 01, jejímž předmětem je směna pozemků v k. ú. Skalice nad Svitavou p. č. 24/5
o výměře 21 m2 a nově utvořeného pozemku p. č. 26/2 o výměře 35 m2 a smlouva
o uzavření budoucí smlouvy o zřízení služebnosti uložení inž. sítě v pozemku p. č. 24/4,
v předloženém návrhu.
Hlasování:
Pro – 9
proti – 0
zdržel se hlasování – 0
Usnesení č. 3 bylo přijato.
Bod č. 4
Revokace usnesení č. 9 ze dne 26. 2. 2019
Zastupitelstvo obce na svém 5. zasedání konaném dne 26. 2. 2019 schválilo záměr pronájmu
sloupů veřejného osvětlení podél komunikace k Baumülleru za účelem umístění optické sítě
společnosti Netcom Solutions, s.r.o. Vzhledem k tomu, že tato společnost do dnešního dne
nereagovala na připomínky ze strany zastupitelů a jednání o uzavření nájemní smlouvy byla
ukončena, navrhuje se zrušení tohoto usnesení.
Usnesení č. 4
Zastupitelstvo obce Skalice nad Svitavou revokuje své usnesení č. 9 přijaté dne 26. 2.
2019 na 5. zasedání Zastupitelstva obce Skalice nad Svitavou.
Hlasování:
Pro – 9
proti – 0
zdržel se hlasování – 0
Usnesení č. 4 bylo přijato.

Bod č. 5
Rozhodnutí o poskytnutí dotace ze SFŽP - akce „Posílení prameniště Skalice nad
Svitavou“
Zastupitelstvo obce Skalice nad dne 15. 10. 2019 schválilo podání žádosti o poskytnutí
podpory z NP ŽP osy 1.6 Zdroje vody - výzva č. 2/2018 na akci „Posílení prameniště Skalice
nad Svitavou“. Žádost byla úspěšná a obec obdržela Rozhodnutí č. 07801911 ze dne 18. 12.
2019 o poskytnutí finančních prostředků ze SFŽP ČR, na základě kterého se obci poskytuje
dotace na akci „Posílení prameniště Skalice nad Svitavou“. Celkové náklady na akci jsou
rozpočtovány ve výši 1 590 956 Kč. Výše dotace činí 60 %, což je částka 954 574 Kč
z celkových nákladů. Podpora bude poskytnuta a finance bude možné čerpat až na základě
uzavřené smlouvy se SFŽP. Jednou z podmínek pro její uzavření je předložení smlouvy o dílo
s vybraným dodavatelem. Bude tedy nutné v co nejkratší době vyhlásit výběrové řízení na
zhotovitele. Starostka za tímto účelem předložila nabídku Ing. Dryšla na provedení zadávacího
řízení na výběr dodavatele služeb. V rozpočtu akce je za tímto účelem zařazena částka
15 000 Kč. Nabídka Ing. Dryšla činí 12 000 Kč. Pokud bude nabídka akceptována, navrhuje
starostka schválit současně i členy komisí pro zadávací řízení.
Usnesení č. 5
a) Zastupitelstvo obce Skalice nad Svitavou schvaluje přijetí dotace ze SFŽP na akci
„Posílení prameniště Skalice nad Svitavou“ na základě rozhodnutí č. 07801911 ze dne
18. 12. 2019.
b) Zastupitelstvo obce Skalice nad Svitavou schvaluje nabídku Ing. Dryšla Oldřicha,
17. listopadu 5, Boskovice, IČ: 63398141, na provedení zadávacího řízení na výběr
dodavatele služeb pro realizaci zakázky „Posílení prameniště Skalice nad Svitavou“ za
cenu 12 000 Kč.
c) Zastupitelstvo obce Skalice nad Svitavou ukládá starostce obce vypsat prostřednictvím
administrátora Ing. Dryšla zadávací řízení na zakázku malého rozsahu na služby, ve
smyslu Rozhodnutí o poskytnutí dotace a dle příslušné Směrnice - Pokyny pro zadávání
veřejných zakázek verze 7.
d) Zastupitelstvo obce Skalice nad Svitavou schvaluje komisi pro otevírání a hodnocení
a posouzení nabídek ve složení:
člen:
Mgr. Gabriela Šmerdová
Vančura Martin
Ing. Stanislav Skřipský

náhradník:
Mgr. Petr Řezníček
Ing. Pavel Mikulášek
Eva Zouharová

zapisovatel:
Ing. Oldřich Dryšl
Hlasování:
Pro – 9
Usnesení č. 5 bylo přijato.

proti – 0

zdržel se hlasování – 0

Bod č. 6
Smlouvy o příspěvcích poskytnutých zájmovým organizacím
V souladu se schváleným rozpočtem byly předloženy zastupitelům obce ke schválení smlouvy
o poskytnutí finančního příspěvku zájmovým organizacím a místním spolkům na jejich
činnost v uvedené výši.

Usnesení č. 6
Zastupitelstvo obce Skalice nad Svitavou schvaluje smlouvu o poskytnutí finančního
příspěvku ve výši 25 000 Kč zapsanému spolku KVH Markland, z. s., Skalice nad
Svitavou 125, 679 01 Skalice nad Svitavou.
Hlasování:
Pro – 4
proti – 4
zdržel se hlasování – 1
Usnesení č. 6 nebylo přijato
Pan místostarosta poté vznesl protinávrh, ve kterém smlouva obsahuje finanční příspěvek
tomuto spolku ve výši 20 000 Kč.
Usnesení č. 7
Zastupitelstvo obce Skalice nad Svitavou schvaluje smlouvu o poskytnutí finančního
příspěvku ve výši 20 000 Kč zapsanému spolku KVH Markland, z. s., Skalice nad
Svitavou 125, 679 01 Skalice nad Svitavou.
Hlasování:
Pro – 7
proti – 1
zdržel se hlasování – 1
Usnesení č. 7 bylo přijato
Usnesení č. 8
Zastupitelstvo obce Skalice nad Svitavou schvaluje smlouvu o poskytnutí finančního
příspěvku ve výši 22 000 Kč České tábornické unii – Tábornický klub Stopa Skalice nad
Svitavou, Skalice nad Svitavou 195, 679 01 Skalice nad Svitavou
Hlasování:
Pro – 9
proti – 0
zdržel se hlasování – 1
Usnesení č. 8 bylo přijato
Usnesení č. 9
Zastupitelstvo obce Skalice nad Svitavou schvaluje smlouvu o poskytnutí finančního
příspěvku ve výši 49 900 Kč TJ Sokol Skalice nad Svitavou, Skalice nad Svitavou 118,
679 01 Skalice nad Svitavou
Hlasování:
Pro – 9
proti – 0
zdržel se hlasování – 0
Usnesení č. 9 bylo přijato
Usnesení č. 10
Zastupitelstvo obce Skalice nad Svitavou schvaluje smlouvu o poskytnutí finančního
příspěvku ve výši 49 000 Kč Kultura Skalice, z. s., Skalice nad Svitavou 195, 679 01
Skalice nad Svitavou
Hlasování:
Pro – 8
proti – 0
zdržel se hlasování – 1
Usnesení č. 10 bylo přijato
Bod č. 7
Rozpočtové opatření č. 1/2020
Starostka na úvod sdělila, že předkládané rozpočtové opatření reaguje především na výši
schválené přijaté dotace ze SFŽP a zařazuje do rozpočtu obce tuto akci. Dále reaguje na
následující bod programu, a to je uzavření dodatku ke smlouvě o spolufinancování napojení na
březovský vodovod v návaznosti na získání dotace na tuto akci a dále na skutečnost, že do
konce roku 2019 nebyly na účet obce převedeny očekávané finanční prostředky z IROP na
projekt Polyfunkčního komunitního centra. Poté předala slovo p. Polákovi, předsedovi
finančního výboru, aby zastupitelům předložil návrh rozpočtového opatření č. 1/2020.

Usnesení č. 10
Zastupitelstvo obce Skalice nad Svitavou schvaluje Rozpočtové opatření č. 1/2020
v předloženém návrhu. Rozpočtové opatření je přílohou zápisu č. 1.
Hlasování:
Pro – 9
proti – 0
zdržel se hlasování – 0
Usnesení č. 10 bylo přijato.
Bod č. 8
Dodatek č. 1 ke smlouvě o účasti obcí Skalice nad Svitavou, Jabloňany a „Svazku VaK“
na financování díla - napojení na I. březovský vodovod
Dne 31.10.2019 byla se Svazkem VaK uzavřena smlouva o účasti obcí Skalice nad Svitavou,
Jabloňany a „Svazku VaK“ na financování díla - napojení na I. březovský vodovod. Na
základě uvedené smlouvy bylo dohodnuto, že obec uhradí 57 % z celkových nákladů akce (tj.
3 551 709 Kč). Pokud by nebyla získána dotace, činily by náklady obce částku 2 024 474 Kč.
Tato částka je zařazena do rozpočtu. Vzhledem k tomu, že na akci se podařilo získat dotaci
v celkové výši 2 486 000 Kč, snížil se podíl obce na částku 607 454,13 Kč. Starostka
předložila návrh dodatku č. 1 ke shora označené smlouvě, který na změnu reaguje.
Usnesení č. 11
Zastupitelstvo obce Skalice nad Svitavou schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě
o účasti obcí Skalice nad Svitavou, Jabloňany a „Svazku VaK“ na financování díla
“Vodovod, Skalice nad Svitavou - napojení na I. březovský vodovod“ ze dne 31. 10. 2019,
v předloženém návrhu.
Hlasování:
Pro – 9
proti – 0
zdržel se hlasování – 0
Usnesení č. 11 bylo přijato.
Bod č. 9
Veřejnoprávní smlouva s ČČK na financování sociálních služeb
V rozpočtu obce je zařazena na sociální služby a prevenci částka 39 900 Kč. V této částce je
počítáno s příspěvkem pro ČČK ve výši 19 588 Kč na poskytování sociálních služeb občanům
na území obce. Poskytnutí obdobného příspěvku bylo schváleno 26. 11. 2019 ve prospěch
Charity. Nyní je zastupitelům předkládán návrh veřejnoprávní smlouvy na poskytnutí dotace
z rozpočtu obce.
Usnesení č. 12
Zastupitelstvo obce Skalice nad Svitavou schvaluje uzavření Veřejnoprávní smlouvy
o poskytnutí dotace z rozpočtu obce na poskytování sociálních služeb s ČČK, Oblastní
spolek ČČK Blansko, IČ: 00426288, v předloženém návrhu.
Hlasování:
Pro – 8
proti – 0
zdržel se hlasování – 1
Usnesení č. 12 bylo přijato
Bod č. 10
Různé, diskuse
Pan Barták informoval o smysluplnosti nově umístěného radaru - měřiče rychlosti při vjezdu
do obce. Dopravní situace se v této části obce zlepšila.
Mgr. Staněk vznesl podnět, že by se radar mohl instalovat také při vjezdu do obce směrem od
Brna, že by snad pomohl dopravní situaci i v této části obce.

Pan Houba se dotazoval na proces schvalování Územního plánu obce Skalice nad Svitavou,
kolaudaci nového průtahu obcí.
Pan Flax se dotazoval, zda obec neuvažuje o osazení informačních tabulí se znakem obce
u silnic směřujících do obce.
Bod č. 11
Závěr
Na závěr poděkovala paní starostka Mgr. Gabriela Šmerdová všem přítomným za účast a
v 18:50 hodin jednání zastupitelstva obce ukončila.
Ve Skalici nad Svitavou 21. 1. 2020
Zapisovatel:

Mgr. Petr Řezníček

Ověřovatelé: Eva Zouharová

Starostka:

……………………….

Ing. Stanislav Skřipský

……………………….

Mgr. Gabriela Šmerdová

..……………...............

