Zápis
o průběhu 29. zasedání Zastupitelstva obce Skalice nad Svitavou konaného dne
8. 11. 2021 v kanceláři starostky obce Skalice nad Svitavou
Bod č. 1
Zahájení
Starostka obce Mgr. Gabriela Šmerdová zahájila 29. 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 6 členů zastupitelstva a zastupitelstvo obce je tedy
usnášeníschopné.
Přítomni: Mgr. Řezníček, p. Polák, p. Barták, Mgr. Šmerdová, p. Burgr, Ing. Skřipský
Omluveni: Mgr. Staněk Vl., Bc. Staněk Zd., pí. Zouharová
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 29. zasedání
zastupitelstva obce. Zapisovatelem byl navržen Mgr. Petr Řezníček, za ověřovatele byli
navrženi pan Polák a Ing. Skřipský.
Usnesení č. 1
Zastupitelstvo obce Skalice nad Svitavou schvaluje zapisovatele a ověřovatele zápisu
o průběhu dvacátého devátého zasedání zastupitelstva obce dle návrhu.
Hlasování:
Pro – 6,
proti – 0,
zdržel se hlasování – 0
Usnesení č. 1 bylo přijato.
Paní starostka seznámila přítomné s návrhem programu dvacátého devátého zasedání
zastupitelstva obce a navrhla doplnění programu o nový bod 10) Kalkulace vodného a stočného
pro rok 2022, nový bod 11) Kalkulace cen za odpady pro rok 2022 a nový bod 12) Dodatek č. 1
ke Smlouvě o dílo - oprava ploch před PKC a vyzvala zastupitele k předložení dalších
případných návrhů na jeho změnu či doplnění.
1. Zahájení
2. Technický bod
3. Smlouva o příspěvku na financování sítě služeb sociální prevence a odborného sociálního
poradenství zařazených do minimální sítě soc. služeb okresu Blansko pro rok 2022
4. Obecně závazná vyhláška obce Skalice nad Svitavou č. 2/2021 o místním poplatku za obecní
systém odpadového hospodářství
5. Obecně závazná vyhláška obce Skalice nad Svitavou č. 3/2021 o stanovení obecního systému
odpadového hospodářství
6. Jmenování inventarizačních komisí
7. Směrnice o poskytování příspěvku na stravování č. 01/2021
8. Mimořádná odměna starostce obce
9. Rozpočtové opatření č. 7/2021
10. Kalkulace vodného a stočného pro rok 2022
11. Kalkulace cen za odpady pro rok 2022
12. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo - oprava ploch před PKC
13. Různé, diskuse

14. Závěr
Usnesení č. 2
Zastupitelstvo obce Skalice nad Svitavou schvaluje program 29. zasedání Zastupitelstva
obce Skalice nad Svitavou dle návrhu.
Hlasování:
Pro – 6,
proti – 0,
zdržel se hlasování – 0
Usnesení č. 2 bylo přijato.
Bod č. 3
Smlouva o příspěvku na financování sítě služeb sociální prevence a odborného sociálního
poradenství zařazených do minimální sítě soc. služeb okresu Blansko pro rok 2022
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 2022. 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 2022 představuje
částku cca 21,50 Kč/obyvatele obce. V roce 2021 byla tato částka 18,40 Kč. Pro obec to
znamená celkový příspěvek za rok ve výši 13 500 Kč.
Usnesení č. 3
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 2022 s Městem Boskovice podle
návrhu.
Hlasování:
Pro – 6,
proti – 0,
zdržel se hlasování – 0
Usnesení č. 3 bylo přijato
Bod č. 4
Obecně závazná vyhláška obce Skalice nad Svitavou č. 2/2021 o místním poplatku za
obecní systém odpadového hospodářství
V návaznosti na novou legislativu v oblasti odpadů a změnu zákona o místních poplatcích bylo
nutné připravit návrh nové OZV o místním poplatku. Z možných variant způsobu výběru
poplatku byl zvolen poplatek za systém odpadového hospodářství, který svou strukturou i
obsahem odpovídá poplatku, který obec vybírá nyní, tj. poplatek za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. Výše
místního poplatku pro rok 2022 je navrhována ve stávající výši 600 Kč.
Usnesení č. 4
Zastupitelstvo obce Skalice nad Svitavou schvaluje Obecně závaznou vyhlášku obce Skalice
nad Svitavou č. 2/2021 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství
Hlasování:
Pro – 6,
proti – 0,
zdržel se hlasování – 0
Usnesení č. 4 bylo přijato
Bod č. 5
Obecně závazná vyhláška obce Skalice nad Svitavou č. 3/2021 o stanovení obecního
systému odpadového hospodářství
Stejně jak je uvedeno v předchozím bodě byla v návaznosti na novou legislativu v oblasti
odpadů připravena nová OZV o stanovení obecního systému odpadového hospodářství. Nová
vyhláška ruší stávající obecně závaznou vyhláška obce č. 3/2001, o systému shromažďování,
sběru, svozu, třídění, využívání a zneškodňování komunálního odpadu, včetně systému

nakládání se stavebním odpadem vznikajícím na území obce Skalice nad Svitavou. I tato OZV
vychází ze zrušované vyhlášky, v oblasti systému odpadového hospodářství nedochází
k podstatným změnám, pouze se doplňují nově vybírané složky odpadů a aktualizuje se na
stávající stav v oblasti likvidace odpadů.
Usnesení č. 5
Zastupitelstvo obce Skalice nad Svitavou schvaluje Obecně závaznou vyhlášku obce
Skalice nad Svitavou č. 3/2021 o stanovení obecního systému odpadového hospodářství.
Hlasování:
Pro – 6,
proti – 0,
zdržel se hlasování – 0
Usnesení č. 5 bylo přijato.
Bod č. 6
Jmenování inventarizačních komisí
V návaznosti na nutnost provedení každoroční inventarizace majetku jmenovala starostka
členy inventarizačních komisí. Složení komisí je stejné jako v roce předcházejícím. Složení
komisí je přílohou zápisu č. 1.
Usnesení č. 6
Zastupitelstvo obce Skalice nad Svitavou bere na vědomí jmenování členů
inventarizačních komisí pro inventarizaci majetku obce k 31. 12. 2021 dle předloženého
návrhu.
Hlasování:
Pro – 6,
proti – 0,
zdržel se hlasování – 0
Usnesení č. 6 bylo přijato.
Bod č. 7
Směrnice o poskytování příspěvku na stravování č. 01/2021
Předložená směrnice reaguje na novou právní úpravu. S účinností od 1. 1. 2021 zákon
č. 609/2020 Sb. kterým se mění některé zákony v oblasti daní a některé další zákony, zavedl
další formu podpory stravování zaměstnanců, a to peněžitý příspěvek na stravování, tzv.
stravenkový paušál. Peněžitý příspěvek lze poskytnout až do výše 70 % horní hranice
stravného, které lze poskytnout zaměstnancům odměňovaným platem při pracovní cestě trvající
5 až 12 hodin a v roce 2021 činil částku 108 Kč. Předkládaná směrnice nahrazuje poskytování
stravenek nově stravenkovým paušálem ve výši 60 Kč. Změna se navrhuje z důvodu, že
zaměstnanci již nemohou stravenky v místě výkonu práce uplatnit a z důvodu snížení nákladů
spojených s jejich nákupem a distribucí. Návrh směrnice je přílohou zápisu č. 2.
Usnesení č. 7
Zastupitelstvo obce Skalice nad Svitavou schvaluje Směrnici o poskytování příspěvku na
stravování č. 01/2021 dle předloženého návrhu
Hlasování:
Pro – 6,
proti – 0,
zdržel se hlasování – 0
Usnesení č. 7 bylo přijato.
Bod č. 8
Mimořádná 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 2021 ve výši 27 000 Kč.
Usnesení č. 8
Zastupitelstvo obce Skalice nad Svitavou schvaluje udělení mimořádné odměny Mgr.
Gabriele Šmerdové za výkon funkce veřejného opatrovníka ve výši 27 000 Kč.
Hlasování:
Pro – 5,
proti – 0,
zdržel se hlasování – 1
Usnesení č. 8 bylo přijato

Bod č. 9
Rozpočtové opatření č. 7/2021
Pan Polák, předseda finančního výboru, předložil návrh rozpočtového opatření č. 7/2021. Návrh
rozpočtového opatření č. 7/2021 je přílohou zápisu č. 3.
Usnesení č. 9
Zastupitelstvo obce Skalice nad Svitavou schvaluje rozpočtové opatření č. 7/2021
v předloženém návrhu.
Hlasování:
Pro – 6,
proti – 0,
zdržel se hlasování – 0
Usnesení č. 9 bylo přijato.
Bod č. 10
Kalkulace vodného a stočného pro rok 2022
Starostka seznámila přítomné s návrhem kalkulací vodného a stočného pro rok 2022, které obci
předložila společnost VAS, a. s., provozovatel vodovodu a kanalizace a zastupitelé je obdrželi
před jednáním ZO. Starostka uvedla, že předložený návrh ve variantě 2 počítá s navýšením cen
vodného a stočného o 7,25 %. Zvýšení ceny vodného a stočného o 4,80 Kč/m3 představuje pro
jednoho obyvatele obce při průměrné spotřebě 30 m 3/rok zvýšení nákladů na vodné a stočné
o cca 145 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. Při stanovení ceny se zejména projevily očekávané inflační nárůsty a
nárůsty cen energií.
Usnesení č. 10
Zastupitelstvo obce Skalice nad Svitavou schvaluje kalkulaci vodného a stočného pro rok
2022 v předloženém návrhu varianty 2. Návrh kalkulace vodného a stočného je přílohou
zápisu č. 4.
Hlasování:
Pro – 6,
proti – 0,
zdržel se hlasování – 0
Usnesení č. 9 bylo přijato.
Bod č. 11
Kalkulace cen za odpady pro rok 2022
Starostka seznámila přítomné s návrhem specifikace objednaných služeb pro rok 2022, které
předložila společnost SUEZ CZ a. s., Divize Jihovýchod a ceníky služeb na rok 2022.
V předložených cenících dochází k navýšení z důvodu inflačních nárůstů cca 5-10%. Nejvyšší
navýšení je u položek nebezpečných odpadů. Z důvodu úspory se také nově navrhuje stanovení
ceny při likvidaci komunálního odpadu za tunu nikoliv za občana, šetří se DPH na poplatku za
uložení.
Usnesení č. 11
Zastupitelstvo obce Skalice nad Svitavou schvaluje Ceníky ke Smlouvě o sběru, svozu a
odstranění odpadu č. 222002 se společností SUEZ CZ, a. s. na rok 2022 v předloženém
návrhu. Návrh ceníků je přílohou č. 5 zápisu.
Hlasování:
Pro – 6,
proti – 0,
zdržel se hlasování – 0
Usnesení č. 11 bylo přijato
Bod č. 12
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo - oprava ploch před PKC
Obec uzavřela se společností KAREL PORČ, s.r.o. smlouvu na opravu ploch před PKC. Bylo
dohodnuto, že akce bude realizována v tomto roce. Nyní proběhlo jednání s panem Porčem,
který sdělil, že z kapacitních důvodů (personálních) není schopen akci v letošním roce dokončit
a navrhuje akci realizovat v roce 2022 na jaře s termínem dokončení duben 2022 s tím, že cena

díla se nezmění. Navrhuje se uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě, kterým se termín dokončení
posune na příští rok.
Usnesení č. 12
Zastupitelstvo obce Skalice nad Svitavou schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě
o dílo na stavbu „Úprava ploch před PKC“, kterým se posune termín realizace do
30.04.2022.
Hlasování:
Pro – 6,
proti – 0,
zdržel se hlasování – 0
Usnesení č. 12 bylo přijato
Bod č. 13
Různé, diskuse
•

Spol. PODA, a. s. požádala o vyjádření k záměru umístění optického vedení pro
společnost Baumüller Brno, s. r. o. Předložila technický zákres vedení s tím, že kabel by
byl umístěn na sloupech VO směrem k Baumülleru. Pokud zastupitelstvo vysloví se
záměrem souhlas, bude návrh rozpracován včetně majetkoprávního řešení.
Zastupitelstvo obce se záměrem souhlasí.

•

Spol. Baumüller, s. r. o. opětovně požádala o vyjádření k možnosti jednat o odkoupení
pozemku p. č. 595/2 v k. ú. Skalice nad Svitavou. Původní žádost byla odložena s tím,
že se k ní ZO vyjádří až poté, co bude jasný záměr odkanalizování obce.
Zastupitelstvo obce pověřuje paní starostku dalším jednání.

•

Slavnostní rozsvícení vánočního stromu je plánováno na 28. 11. 2021 v 17:00 hodin.

Bod č. 14
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 08.11.2021
Zapisovatel:

Mgr. Petr Řezníček

Ověřovatelé: Ing. Stanislav Skřipský

Starostka:

……………………….

Pavel Polák

....…………………….

Mgr. Gabriela Šmerdová

..……………...............

