Zápis
o průběhu 15. zasedání Zastupitelstva obce Skalice nad Svitavou konaného dne
30.03.2020 v kanceláři starostky obce Skalice nad Svitavou
Bod č. 1
Zahájení
Starostka obce Mgr. Gabriela Šmerdová zahájila 15. zasedání Zastupitelstva obce Skalice nad
Svitavou v 18:00 hodin. V souladu s usnesením vlády ČR č. 122 ze dne 23. března 2020
probíhá dnešní zastupitelstvo obce v nezbytně nutné míře a to prostředky komunikace
na dálku umožňujícími účast členů zastupitelstva na zasedání zastupitelstva v reálném
čase bez jejich osobní přítomnosti.
Starostka předala slovo panu místostarostovi, a požádala jej, aby zasedání moderoval a řídil
projednání technického bodu.
Místostarosta seznámil zastupitele s postupem jednání, poučil je jak mají postupovat a
seznámil je s tím, že z jednání bude pořízen audiovizuální záznam.
Bod č. 2
Technický bod
Místostarosta obce konstatoval, že informace o konání zasedání byla zveřejněna na úřední
desce Obecního úřadu Skalice nad Svitavou po předepsanou dobu přede dnem konání
zastupitelstva. Dále konstatoval, že je přítomno 6 členů zastupitelstva a zastupitelstvo obce je
tedy usnášeníschopné.
Přítomni: Mgr. Šmerdová, Mgr. Řezníček, Bc. Staněk Zd., Mgr. Staněk Vl., p. Polák, p.
Barták
Omluveni: -p. Burgr, Ing. Skřipský,, pí. Zouharová,
Neomluveni: Hosté: Místostarosta informoval, 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.
Místostarosta obce podal návrh na zapisovatele a ověřovatele zápisu o průběhu 15. zasedání
zastupitelstva obce. Zapisovatelem byla navržena Monika Novotná, za ověřovatele byli
navrženi Mgr. Vlastimil Staněk a Bc. Zdeněk Staněk.
Usnesení č. 1
Zastupitelstvo obce Skalice nad Svitavou schvaluje zapisovatele a ověřovatele zápisu
o průběhu patnáctého zasedání zastupitelstva obce dle návrhu.
Hlasování:
Pro – 6
proti – 0
zdržel se hlasování – 0
Usnesení č. 1 bylo přijato.
Pan místostarosta seznámil přítomné s návrhem programu patnáctého zasedání zastupitelstva
obce, který byl součástí pozvánky a vyzval zastupitele k předložení případných dalších návrhů
na jeho změnu či doplnění. Návrhy na doplnění nebyly předloženy.

Návrh programu:
1. Zahájení
2. Technický bod
3. Výsledek výběrové řízení na dodavatele akce „Posílení prameniště Skalice nad Svitavou“
4. Rozpočtové opatření 02/2020
5. Závěr
Usnesení č. 2
Zastupitelstvo obce Skalice nad Svitavou schvaluje program 15. zasedání Zastupitelstva
obce Skalice nad Svitavou dle návrhu.
Hlasování:
Pro – 6
proti – 0
zdržel se hlasování – 0
Usnesení č. 2 bylo přijato.
Pan místostarosta předal řízení zasedání starostce obce.
Bod č. 3
Výsledek výběrové řízení na dodavatele akce „Posílení prameniště Skalice nad Svitavou“
Starostka seznámila přítomné zastupitele s průběhem jednání Komise pro otevírání obálek a
Komise pro hodnocení a posouzení nabídek ve výběrovém řízení na akci Posílení prameniště
Skalice nad Svitavou“, které proběhlo dne 26. 2. 2020. Bylo osloveno pět firem, nabídky
podaly tři firmy, a to spol. ENVIREX, spol. s r. o. s nabídkovou cenou bez DPH 1 298 530
Kč, spol. EMBRA Drilling a.s. s nabídkovou cenou bez DPH 1 377 430 Kč a spol. Vodní
zdroje Ekomonitor spol. s r. o. s nabídkovou cenou bez DPH 1 399 590 Kč. Všechny nabídky
splnily předepsané náležitosti a byly předmětem hodnocení a posouzení nabídek. Komise pro
hodnocení a posouzení nabídek doporučila jako nejvýhodnější nabídku spol. ENVIREX,spol. s
r. o. a doporučila zadavateli uzavřít s tímto uchazečem smlouvu o dílo.
Usnesení č. 3
a) Zastupitelstvo obce schvaluje na základě doporučení komise pro hodnocení a
posouzení nabídek pro veřejnou zakázku:"POSÍLENÍ PRAMENIŠTĚ SKALICE NAD
SVITAVOU, SKALICE NAD SVITAVOU, OKRES BLANSKO", jako nejvýhodnější
nabídku, nabídku uchazeče č.1-ENVIREX, spol. s r.o., Petrovická 861, 592 31 Nové Město
na Moravě, IČ:47914700, s nabídkovou cenou 1.298.530,-Kč bez DPH .
b)Zastupitelstvo obce ukládá starostce oznámit toto zúčastněným uchazečům a po
uplynutí zákonných lhůt vyzvat vítězného uchazeče k podpisu smlouvy o dílo s doložením
dokladů požadovaných výzvou a zadávací dokumentací v originále a smlouvu s ním
podepsat.
Hlasování:
Pro – 6
proti – 0
zdržel se hlasování – 0
Usnesení č. 3 bylo přijato.
Bod č. 4
Rozpočtové opatření č. 2/2020
Pan Polák, předseda finančního výboru předložil návrh rozpočtového opatření č. 2/2020, tak
jak jej zastupitelé obdrželi v návrhu do svých emailů dne 25.3.2020.Rozpočtové opatření řeší
úpravy na straně příjmů i výdajů. Na straně příjmů se do rozpočtu zařazuje částka 537 600
Kč. Na straně výdajů je do rozpočtu nově navrhováno zařadit výdaje na provedené akustické
úpravy v objektu PKC ve výši 55 000 Kč, výdaje na nového pracovníka obce ve výši 183 000
Kč a navýšení částky na regeneraci víceúčelového hřiště o DPH. Tyto výdaje nebyly
rozpočtovány. V ostatním rozpočtové opatření řeší úpravy a převody mezi jednotlivými

rozpočtovými položkami. Celkové příjmy tvoří 537 600 Kč, výdaje 584 700 Kč, financování
47 100 Kč.
Usnesení č. 4
Zastupitelstvo obce Skalice nad Svitavou schvaluje Rozpočtové opatření č. 2/2020
v předloženém návrhu. Rozpočtové opatření je přílohou zápisu č. 2.
Hlasování:
Pro – 6
proti – 0
zdržel se hlasování – 0
Usnesení č. 4 bylo přijato.
Bod č. 5
Závěr
Na závěr poděkovala paní starostka Mgr. Gabriela Šmerdová všem zastupitelům za pochopení
mimořádných okolností, za kterých dnešní zasedání probíhalo, popřála pevné zdraví všem a
v 18, 15 hodin jednání zastupitelstva obce ukončila.
Ve Skalici nad Svitavou 30.03. 2020
Zapisovatel:

Monika Novotná

Ověřovatelé: Mgr. Vlastimil Staněk

Starostka:

……………………….

Bc. Zdeněk Staněk

……………………….

Mgr. Gabriela Šmerdová

..……………...............

