Zápis
o průběhu 28. zasedání Zastupitelstva obce Skalice nad Svitavou konaného dne
20.09.2021 v kanceláři starostky obce Skalice nad Svitavou
Bod č. 1
Zahájení
Starostka obce Mgr. Gabriela Šmerdová zahájila 28. 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 8 členů zastupitelstva a zastupitelstvo obce je tedy
usnášeníschopné.
Přítomni: Mgr. Řezníček, Mgr. Staněk Vl., p. Polák, p. Barták, Mgr. Šmerdová, pí. Zouharová,
Ing. Skřipský, Bc. Staněk Zd.
Omluveni: 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 28. zasedání
zastupitelstva obce. Zapisovatelem byl navržen Mgr. Petr Řezníček, za ověřovatele byli
navrženi paní Zouharová a pan Barták.
Usnesení č. 1
Zastupitelstvo obce Skalice nad Svitavou schvaluje zapisovatele a ověřovatele zápisu
o průběhu dvacátého osmého zasedání zastupitelstva obce dle návrhu.
Hlasování:
Pro – 8,
proti – 0,
zdržel se hlasování – 0
Usnesení č. 1 bylo přijato.
Paní starostka seznámila přítomné s návrhem programu dvacátého osmého zasedání
zastupitelstva obce a vyzvala zastupitele k předložení dalších případných návrhů na jeho změnu
či doplnění.
1. Zahájení
2. Technický bod
3. Technicko-ekonomická studie likvidace odpadních vod v obci Skalice nad Svitavou
4. Žádost manž. Kovářových - postoupení práv na prodej bytu č. 58/8 v BD č. p. 58
5. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo na most přes tok Úmoří - harmonogram realizace
6. Poskytnutí účelového finančního příspěvku na nákup sekačky - TJ Sokol
7. Rozpočtové opatření č. 6/2021
8. Různé, diskuse
9. Závěr
Usnesení č. 2
Zastupitelstvo obce Skalice nad Svitavou schvaluje program 28. zasedání Zastupitelstva
obce Skalice nad Svitavou dle návrhu.
Hlasování:
Pro – 8,
proti – 0,
zdržel se hlasování – 0
Usnesení č. 2 bylo přijato.

Bod č. 3
Technicko-ekonomická studie likvidace odpadních vod v obci Skalice nad Svitavou
Zastupitelé byli seznámeni s návrhem Technicko-ekonomická studie likvidace odpadních vod
v obci Skalice nad Svitavou (dále jen TES), kterou na základě zadání obce vypracovala
společnost AQUA PROCON s.r.o. Studie byla vypracována za účelem navržení optimálního
technicko-elkonomického řešení likvidace odpadních vod v obci. Závěrem TES je, že se
navrhuje čerpání odpadních vod z obce Skalice nad Svitavou na ČOV Boskovice. Tato varianta
byla vyhodnocena jako jednoznačně nejvýhodnější jak z pohledu ochrany životního prostředí
tak z ekonomického hlediska.
Usnesení č. 3
Zastupitelstvo obce schvaluje řešení likvidace odpadních vod podle varianty A (ČS / výtlak
na ČOV Boskovice) Technicko-ekonomické studie likvidace odpadních vod v obci Skalice
nad Svitavou vypracovanou spol. AQUA PROCON s.r.o., Palackého tř. 12, 612 00 Brno.
Hlasování:
Pro – 8,
proti – 0,
zdržel se hlasování – 0
Usnesení č. 3 bylo přijato
Bod č. 4
Žádost manž. Kovářových - postoupení práv na prodej bytu č. 58/8 v BD č. p. 58
Nájemci bytu č. 58/8 manž. Kovářovi požádali o postoupení práv na prodej bytu na jejich dceru
Romanu Kovářovou, a to z důvodu, že se jim nepodařilo zajistit financování koupě tohoto bytu.
Lhůta pro uzavření smlouvy uplyne 25. 9. 2021 a manželé nejsou schopni v této lhůtě byt
odkoupit. Vzhledem k tomu, že Romana Kovářová má trvalý pobyt v předmětném bytě, je
dcerou žadatelů, doporučuje se její žádosti vyhovět a byt odprodat jí za stejných podmínek, jako
by jej kupovali její rodiče, manž. Kovářovi.
Usnesení č. 4
Zastupitelstvo obce Skalice nad Svitavou schvaluje prodej bytu č. 58/8 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 973/5588 do vlastnictví Romany Kovářové, bytem Skalice nad
Svitavou 58, 679 01 za cenu 1 990 000 Kč

Hlasování:
Pro – 8,
Usnesení č. 4 bylo přijato

proti – 0,

zdržel se hlasování – 0

Bod č. 5
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo na most přes tok Úmoří - harmonogram realizace
ZO je předkládán návrh dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na most přes tok Úmoří, kterým se upravuje
termín plnění - ukončení díla a jehož součástí je upravený časový harmonogram stavby. Důvodem pro
úpravu termínu je skutečnost, že přestože předání staveniště proběhlo v souladu se smlouvou dne
20.4.2021, vlastní stavební práce bylo možné zahájit až po provedení přeložky sdělovacího kabelu
CETIN. Územní souhlas k této přeložce zajišťovala obec s tím, že souhlas by MěÚ Boskovice vydán až
21.6.2021. Přeložka kabelu byla následně objednána u smluvního partnera CETINU firmy Vegacom a
vlastní přeložka naplánovaná na 7.7.2021. Při sondování kabelu před přeložkou bylo zjištěno, že tuto
přeložku nelze provést podle zpracovaného projektu, ale přeložka musela být řešena jinak. Definitivní
způsob uložení byl potvrzen ze strany CETINU (p. Markus) 10.8.2021. Uvedeným došlo k posunu
stavebních prací cca o 2 měsíce z důvodů na straně objednatele. S návrhem dodatku byli zastupitelé
seznámeni.

Usnesení č. 5
Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo „Most přes tok
Úmoří ve Skalici nad Svitavou u hřiště“ dle návrhu.

Hlasování:
Pro – 8,
Usnesení č. 5 bylo přijato.

proti – 0,

zdržel se hlasování – 0

Bod č. 6
Poskytnutí účelového finančního příspěvku na nákup sekačky - TJ Sokol
TJ Sokol požádal obec o poskytnutí finančního příspěvku na pořízení nového zahradního
traktoru na sečení fotbalového hřiště. Stávající stroj je za hranicí životnosti, TJ Sokol jej používá
již 14 let. Předpokládané náklady na nákup stroje činí cca 100 000 Kč, požadovaná výše
příspěvku od obce činí 75 000 Kč.
Usnesení č. 6
Zastupitelstvo obce Skalice nad Svitavou schvaluje poskytnutí investičního finančního
příspěvku na nákup sekacího traktoru TJ Sokol Skalice nad Svitavou, z. s., Skalice nad
Svitavou 118, 679 01, IČ: 49468278 ve výši 75 000 Kč.
Hlasování:
Pro – 8,
proti – 0,
zdržel se hlasování – 0
Usnesení č. 6 bylo přijato.
Bod č. 7
Rozpočtové opatření č. 6/2021
Pan Polák, předseda finančního výboru, předložil návrh rozpočtového opatření č. 6/2021. Návrh
rozpočtového opatření č. 6/2021 je přílohou zápisu č. 1.
Usnesení č. 7
Zastupitelstvo obce Skalice nad Svitavou schvaluje rozpočtové opatření č. 6/2021
v předloženém návrhu.
Hlasování:
Pro – 8,
proti – 0,
zdržel se hlasování – 0
Usnesení č. 7 bylo přijato.
Bod č. 8
Různé, diskuse
Starostka informovala o konání voleb do Parlamentu ČR ve dnech 8. a 9. října a distribuci
hlasovacích lístků.
Bod č. 9
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 20.09.2021
Zapisovatel:

Mgr. Petr Řezníček

Ověřovatelé: Eva Zouharová

Starostka:

……………………….

Vladimír Barták

....…………………….

Mgr. Gabriela Šmerdová

..……………...............

