Zápis
o průběhu 20. zasedání Zastupitelstva obce Skalice nad Svitavou konaného dne
2. 11. 2020 v kanceláři starostky obce Skalice nad Svitavou
Bod č. 1
Zahájení
Starostka obce Mgr. Gabriela Šmerdová zahájila 20. 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 po předepsanou dobu přede dnem konání zastupitelstva.
Dále konstatovala, že je přítomno 5 členů zastupitelstva a zastupitelstvo obce je tedy
usnášeníschopné.
Přítomni: Mgr. Šmerdová, Mgr. Řezníček, Bc. Staněk Zd., Mgr. Staněk Vl., pí. Zouharová
Omluveni: p. Burgr, p. Polák, Ing. Skřipský, p. Barták
Neomluveni: Hosté: 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 20. zasedání
zastupitelstva obce. Zapisovatelem byl navržen Mgr. Řezníček, za ověřovatele byli navrženi
Bc. Staněk Zd. a Mgr. Staněk Vl.
Usnesení č. 1
Zastupitelstvo obce Skalice nad Svitavou schvaluje zapisovatele a ověřovatele zápisu
o průběhu dvacátého zasedání zastupitelstva obce dle návrhu.
Hlasování:
Pro – 5
proti – 0
zdržel se hlasování – 0
Usnesení č. 1 bylo přijato.
Paní starostka seznámila přítomné s návrhem programu dvacátého zasedání zastupitelstva obce,
který byl součástí pozvánky a vyzvala zastupitele k předložení dalších případných návrhů na
jeho změnu či doplnění.
Návrh programu:
1. Zahájení
2. Technický bod
3. Kalkulace vodného a stočného pro rok 2021
4. Smlouva o příspěvku na financování sítě služeb sociální prevence a odborného sociálního
poradenství zařazených do minimální sítě soc. služeb okresu Blansko pro rok 2021
5. Příkazní smlouva na realizaci výběrového řízení na akci „Rekonstrukce mostu v k. ú. Skalice
nad Svitavou“
6. Jmenování zástupce obce za člena školské rady ZŠ a MŠ Skalice nad Svitavou
7. Prohlášení vlastníka o rozdělení vlastnického práva k nemovité věci na vlastnické právo
k jednotkám - BD č. p. 58
8. Odměna starostce obce
9. Rozpočtové opatření č. 7
10. Různé, diskuse
11. Závěr

Usnesení č. 2
Zastupitelstvo obce Skalice nad Svitavou schvaluje program 20. zasedání Zastupitelstva
obce Skalice nad Svitavou dle návrhu.
Hlasování:
Pro – 5
proti – 0
zdržel se hlasování – 0
Usnesení č. 2 bylo přijato.
Bod č. 3
Kalkulace vodného a stočného pro rok 2021
Starostka seznámila přítomné s návrhem kalkulací vodného a stočného pro rok 2021, které obci
předložila společnost VAS, a. s., provozovatel vodovodu a kanalizace. Starostka uvedla, že
předložený návrh (varianta 2) počítá s navýšením cen vodného a stočného o 4,65 %. Zvýšení
ceny vodného a stočného o 3,20 Kč/m3 představuje pro jednoho obyvatele obce při průměrné
spotřebě 30 m3/rok zvýšení nákladů na vodné a stočné o cca 100,- Kč za rok. V ceně nejsou
kalkulovány žádné plánované opravy, pouze provozování a náklady na obvyklý počet poruch.
Potřeby plánovaných oprav VHI budou případně projednány s vedením VAS a.s.
Usnesení č. 3
Zastupitelstvo obce Skalice nad Svitavou schvaluje kalkulaci vodného a stočného pro rok
2021 v předloženém návrhu varianty 2. Návrh kalkulace vodného a stočného je přílohou
zápisu č. 1.
Hlasování:
Pro – 5
proti – 0
zdržel se hlasování – 0
Usnesení č. 3 bylo přijato
Bod č. 4
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 2021. 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 2021 představuje
částku cca 18,40 Kč/obyvatele obce.
Usnesení č. 4
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 2021 s Městem Boskovice podle
návrhu.
Hlasování:
Pro – 5
proti – 0,
zdržel se hlasování – 0
Usnesení č. 4 bylo přijato
Bod č. 5
Příkazní smlouva na realizaci výběrového řízení na akci “Rekonstrukce mostu v k. ú.
Skalice nad Svitavou“
Vzhledem ke skutečnosti, že obec plánuje v roce 2021 realizovat opravu mostu u hřiště, je nutné
provést začátkem roku výběrové řízení na dodavatele této stavby. Rozpočtované náklady na
vlastní stavbu mostu činí cca 4,5 mil. Kč. Zastupitelé byli seznámeni s cenovou nabídkou

společnosti WebSport & Consulting service s.r.o., Dr. Svěráka 13, 68001 Boskovice, která
nabízí zpracování výběrového řízení v ceně 18 150 Kč vč. DPH. Na uvedenou stavbu již bylo
bylo vydané stavební povolení a aby se vše stihlo, je vhodné zahájit práce na výběru dodavatele
co nejdříve.
Usnesení č. 5
Zastupitelstvo obce Skalice nad Svitavou schvaluje uzavření Příkazní smlouvy na zajištění
výběrového řízení na veřejnou zakázku „Rekonstrukce mostu v k. ú. Skalice nad
Svitavou“ se spol. WebSport & Consulting service s.r.o., Dr. Svěráka 13, 680 01 Boskovice,
IČ: 29277825, za cenu 18 150 Kč vč. DPH
Hlasování:
Pro – 5
proti – 0
zdržel se hlasování – 0
Usnesení č. 5 bylo přijato.
Bod č. 6
Jmenování zástupce obce za člena školské rady ZŠ a MŠ Skalice nad Svitavou
Vzhledem k tomu, že se blíží konec funkčního období stávající školské rady naší školy,
navrhuje starostka obce opětovné jmenování stávajícího zástupce obce ve školské radě, a to
pana Mgr. Vlastimila Staňka.
Usnesení č. 6
Zastupitelstvo obce Skalice nad Svitavou bere na vědomí jmenování pana Mgr. Vlastimila
Staňka zástupcem obce za člena školské rady Základní školy a Mateřské školy Skalice nad
Svitavou, příspěvkové organizace.
Hlasování:
Pro – 5
proti – 0
zdržel se hlasování – 0
Usnesení č. 6 bylo přijato.
Bod č. 7
Prohlášení vlastníka o rozdělení vlastnického práva k nemovité věci na vlastnické právo
k jednotkám - BD č. p. 58
V návaznosti na přípravu prodeje bytů předložila starostka zastupitelům ke schválení návrh
Prohlášení vlastníka o rozdělení vlastnického práva k nemovité věci na vlastnické právo
k jednotkám v bytovém domě č. p. 58. Toto prohlášení bude vloženo do katastru nemovitostí a
je také podkladem pro zpracování znaleckých posudků na jednotlivé byty. Z časového pohledu
se předpokládá, že návrh na vklad bude podán v průběhu listopadu, následovat bude schválení
stanov společenství vlastníků. Zahájení prodeje se předpokládá začátkem příštího roku.
Usnesení č. 7
Zastupitelstvo obce Skalice nad Svitavou schvaluje Prohlášení vlastníka o rozdělení
vlastnického práva k nemovité věci na vlastnické právo k jednotkám v bytovém domě č. p.
58 v předloženém návrhu.
Hlasování:
Pro – 5
proti – 0
zdržel se hlasování – 0
Usnesení č. 7 bylo přijato.
Bod č. 8
Odměna starostce obce
Místostarosta obce Mgr. Řezníček 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 za rok 2020 ve výši 25 000 Kč.
Usnesení č. 8
Zastupitelstvo obce Skalice nad Svitavou schvaluje udělení mimořádné odměny Mgr.
Gabriele Šmerdové za výkon funkce veřejného opatrovníka ve výši 25 000 Kč.
Hlasování:
Pro – 5
proti – 0,
zdržel se hlasování – 0
Usnesení č. 8 bylo přijato
Bod č. 9
Rozpočtové opatření č. 7
Starostka obce paní Mgr. Šmerdová předložila návrh rozpočtového opatření č. 7/2020.
Usnesení č. 9
Zastupitelstvo obce Skalice nad Svitavou schvaluje Rozpočtové opatření č. 7/2020
v předloženém návrhu. Rozpočtové opatření č. 7/2020 je přílohou zápisu č. 2.
Hlasování:
Pro – 5
proti – 0
zdržel se hlasování – 0
Usnesení č. 9 bylo přijato.
Bod č. 10
Různé, diskuse
 Starostka informovala zastupitele o proběhlém dotazníkovém průzkumu v souvislosti se
zpracováním strategie rozvoje obce
 Starostka informovala, že obec obdržela dotaci na provedenou výsadbu a práce s tím
spojené v obecním lese
 Starostka informovala zastupitele o zrušení akce rozsvícení vánočního stromu
 Starostka informovala zastupitele o jednání s panem Porčem ve věci oprav místní
komunikace na nádraží. Termín v objednávce byl v průběhu měsíce října 2020. Vzhledem
k problémům s nedostatkem pracovníků v návaznosti na stávající epidemiologickou situaci
a nepříznivým klimatickým podmínkám, bude nutné tuto akci zřejmě převést do rozpočtu
příštího roku. Příslib pana Porče je takový, že se bude snažit opravy provést, ale pokud ne,
byla by oprava provedena v průběhu března-dubna 2021.
 Poděkování pracovníkům obce za opravu mostku u bytovek a likvidaci spadlého stromu.
Bod č. 11
Závěr
Na závěr poděkovala paní starostka Mgr. Gabriela Šmerdová všem přítomným za účast, popřála
pevné zdraví všem a v 18:45 hodin jednání zastupitelstva obce ukončila.
Ve Skalici nad Svitavou 2. 11. 2020
Zapisovatel:

Mgr. Petr Řezníček

Ověřovatelé: Bc. Zdeněk Staněk

Starostka:

……………………….

Mgr. Vlastimil Staněk

...…………………….

Mgr. Gabriela Šmerdová

..……………...............

