Zápis
o průběhu 25. zasedání Zastupitelstva obce Skalice nad Svitavou konaného dne
24.05.2021 v kanceláři starostky obce Skalice nad Svitavou
Bod č. 1
Zahájení
Starostka obce Mgr. Gabriela Šmerdová zahájila 25. 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 7 členů zastupitelstva a zastupitelstvo obce je tedy
usnášeníschopné.
Přítomni: Mgr. Řezníček, Mgr. Staněk Vl., p. Polák, p. Barták, Mgr. Šmerdová, pí. Zouharová,
Ing. Skřipský
Omluveni: Bc. Staněk Zd., p. Burgr
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 25. zasedání
zastupitelstva obce. Zapisovatelem byl navržen Mgr. Petr Řezníček, za ověřovatele byli
navrženi Ing. Skřipský a p. Barták.
Usnesení č. 1
Zastupitelstvo obce Skalice nad Svitavou schvaluje zapisovatele a ověřovatele zápisu
o průběhu dvacátého pátého 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 dvacátého pátého zasedání
zastupitelstva obce, který byl součástí pozvánky a navrhla doplnit program o nové bod 8. Žádost o schválení návrhu na rozdělení hospodářského výsledku ZŠ a MŠ a vyzvala zastupitele
k předložení dalších případných návrhů na jeho změnu či doplnění.
Návrh programu:
1. Zahájení
2. Technický bod
3. Smlouva o výpůjčce - Zásilkovna s.r.o.
4. Nájem obytných místností v RD č. p. 39
5. Prodej obecního bytu č. 58/9
6. Smlouva o dílo na opravu ploch před PKC
7. Rozpočtové opatření č. 4/2021
8. Žádost o schválení návrhu na rozdělení hospodářského výsledku ZŠ a MŠ

9. Různé, diskuse
10. Závěr

Usnesení č. 2
Zastupitelstvo obce Skalice nad Svitavou schvaluje program 25. 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
Smlouva o výpůjčce - Zásilkovna s.r.o.
Společnost Zásilkovna s.r.o. požádala o možnost umístění Z-BOXU ve Skalici nad Svitavou na
části pozemku p. č. 505/3 (vedle autobusové zastávky na nádraží). ZO záměr projednalo na
pracovní schůzce, záměr odsouhlasilo s tím, že část pozemku o výměře cca 1m2 bude dán
společnosti Zásilkovna s.r.o. do výpůjčky. Záměr výpůjčky části pozemku p. č. 505/3 - ost. pl.,
ost. kom. byl zveřejněn v době 14.04.2021 do 01.05.2021 na úřední desce bez připomínek
veřejnosti. Nyní předložen návrh na uzavření smlouvy o výpůjčce se spol. Zásilkovna s.r.o.
Usnesení č. 3
Zastupitelstvo obce tímto schvaluje uzavření smlouvy o výpůjčce na část pozemku p. č.
505/3 - ost. pl., ost. kom. o výměře 1 m 2 v k. ú. Skalice nad Svitavou se spol. Zásilkovna
s.r.o., IČ: 28408306, Lihovarská 1060/12, Libeň, 190 00 Praha 9, za účelem umístění ZBoxu.
Hlasování:
Pro – 7,
proti – 0,
zdržel se hlasování – 0
Usnesení č. 3 bylo přijato
Bod č. 4
Nájem obytných místností v RD č. p. 39
Pan Josef Čuřík a Adéla Fialová požádali o dočasný pronájem obytných místností v domě č. p.
39 ve Skalici nad Svitavou. Plánují rekonstrukci domu a dočasně se musí odstěhovat. V domě
by užívali kuchyň a sociální zařízení a dva pokoje. Nájem by byl na dobu určitou 5 měsíců.
Záměr pronájmu byl zveřejněn na úřední desce v době od 05.05.2021 do 22.05.2021 bez
připomínek ze strany veřejnosti.
Usnesení č. 4
Zastupitelstvo obce Skalice nad Svitavou schvaluje uzavření nájemní smlouvy na
pronájem obytných místností v domě č. p. 39 ve Skalici nad Svitavou p. Josefu Čuříkovi a
pí Adéle Fialové, oba bytem Skalice nad Svitavou č. p. 140. Cena nájmu činí 5000 Kč/měsíc
a nájemní vztah se uzavírá na dobu určitou do 31.10.2021.
Hlasování:
Pro – 7,
proti – 0,
zdržel se hlasování – 0
Usnesení č. 4 bylo přijato
Bod č. 5
Prodej obecního bytu č. 58/9
Na základě usnesení ZO ze dne 12.04.2021 byla zveřejněna nabídka na prodej obecního bytu
č. 58/9 v domě č. p. 58. Na základě veřejné nabídky obdržela obec celkem 4 nabídky na
odkoupení bytu. Dne 04.05.2021 komise pro otevírání nabídek provedla vyhodnocení
doručených nabídek. Nejvýhodnější nabídku předložil pan Lukáš Brumovský s nabídkovou
cenou 2 468 795,00 Kč a komise doporučuje s tímto zájemcem uzavřít kupní smlouvu.

Usnesení č. 5
Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření kupní smlouvy na prodej bytu č. 58/9 vymezeno v poz. p. č.
st. 74 zast. pl., bydlení, součástí je stavba č. p. 58, LV 660, poz. p. č. 30/4, 30/5, 505/28, vč. podílu
na společných částech nemovitosti 953/5588 s manželům Brumovskými, bytem Jabloňany 100, za
cenu 2 468 795 Kč.

Hlasování:
Pro – 7,
Usnesení č. 5 bylo přijato

proti – 0,

zdržel se hlasování – 0

Bod č. 6
Smlouva o dílo na opravu ploch před PKC

V rozpočtu obce jsou zařazeny finanční prostředky na opravu ploch před PKC. Byla provedena
poptávka, nejvýhodnější nabídku předložila spol. KAREL PORČ s.r.o., Lysice, s nabídkovou
cenou 630 557,06 Kč bez DPH. Nyní je ZO předkládán návrh smlouvy o dílo na realizaci těchto
oprav. Opravy by měly proběhnout v termínu 08/2021 až 09/2021. S návrhem smlouvy byli
zastupitelé seznámeni a je přílohou zápisu č. 1.
Usnesení č. 6
Zastupitelstvo obce Skalice nad Svitavou schvaluje uzavření Smlouvy o dílo na akci
„Oprava plochy před PKC“ se spol. KAREL PORČ, s.r.o., IČ: 29296439, Badalky 340,
Lysice, v předloženém návrhu.
Hlasování:
Pro – 7,
proti – 0,
zdržel se hlasování – 0
Usnesení č. 6 bylo přijato
Bod č. 7
Rozpočtové opatření č. 4/2021

Pan Polák, předseda finančního výboru, předložil návrh rozpočtového opatření č. 4/2021. Návrh
rozpočtového opatření č. 4/2021 je přílohou zápisu č. 2.
Usnesení č. 7
Zastupitelstvo obce Skalice nad Svitavou schvaluje rozpočtové opatření č. 4/2021
v předloženém návrhu.
Hlasování:
Pro – 7,
proti – 0,
zdržel se hlasování – 0
Usnesení č. 7 bylo přijato.
Bod č. 8
Žádost o schválení návrhu na rozdělení hospodářského výsledku ZŠ a MŠ
Ředitelka školy předložila žádost o schválení návrhu na rozdělení hospodářského výsledku ZŠ a
MŠ Skalice nad Svitavou za rok 2020. Hospodářský výsledek činil částku 40 895,38 Kč a paní
ředitelka navrhuje rozdělení této částky tak, že do rezervního fondu navrhuje převod částky ve
výši 40 000,00 Kč a do fondu odměn částku 895,38 Kč. Návrh paní ředitelky na rozdělení
hospodářského výsledku za rok 2020 ze dne 17.05.2021 je přílohou zápisu č. 3.
Usnesení č. 8
Zastupitelstvo obce Skalice nad Svitavou schvaluje rozdělení hospodářského výsledku
Základní školy a Mateřská školy Skalice nad Svitavou, příspěvkové organizace, za rok
2020 dle návrhu ze dne 17.05.2021.
Hlasování:
Pro – 7,
proti – 0,
zdržel se hlasování – 0
Usnesení č. 8 bylo přijato.

Bod č. 9
Různé, diskuse
• Pouť ve Skalici nad Svitavou proběhne tradičně poslední víkend v květnu (30.05.2021).
• Pan Staněk – podnět k podání návrhu obce na osazení dopravní značky „zákaz stání“
před křižovatkou u nádraží.
Bod č. 10
Závěr
Na závěr poděkovala paní starostka Mgr. Gabriela Šmerdová všem přítomným za účast, popřála
pevné zdraví všem a v 18:30 hodin jednání zastupitelstva obce ukončila.
Ve Skalici nad Svitavou 24.05.2021
Zapisovatel:

Mgr. Petr Řezníček

Ověřovatelé: Ing. Skřipský

Starostka:

……………………….

Vladimír Barták

....…………………….

Mgr. Gabriela Šmerdová

..……………...............

