Zápis
o průběhu 35. zasedání Zastupitelstva obce Skalice nad Svitavou konaného dne
12. 9. 2022 v kanceláři starostky obce Skalice nad Svitavou
Bod č. 1
Zahájení
Starostka obce Mgr. Gabriela Šmerdová zahájila 35. 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. Šmerdová, pí Zouharová, Mgr. Staněk Vl., Ing. Skřipský,
p. Barták, p. Polák
Omluveni: p. Burgr, Bc. Staněk Zd.
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 35. zasedání
zastupitelstva obce. Zapisovatelem byl navržen Mgr. Petr Řezníček, za ověřovatele byli navrženi
paní Eva Zouharová a Ing. Stanislav Skřipský.
Usnesení č. 1
Zastupitelstvo obce Skalice nad Svitavou schvaluje zapisovatele a ověřovatele zápisu
o průběhu třicátého 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 třicátého pátého zasedání zastupitelstva
obce a vyzvala zastupitele k předložení dalších případných návrhů na jeho změnu či doplnění.
Návrh programu:
1. Zahájení
2. Technický bod
3. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo - rekonstrukce topení ZŠ
4. Pachtovní smlouva na zemědělské pozemky v lokalitě Na Skále
5. Odměna starostce obce
6. Rozpočtové opatření č. 5/2022
7. Různé, diskuse
8. Závěr
Usnesení č. 2
Zastupitelstvo obce Skalice nad Svitavou schvaluje program 35. 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
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo - rekonstrukce topení ZŠ
Obec uzavřela dne 3. 3. 2022 smlouvu o dílo na realizaci stavby „Rekonstrukce kotelny a výměna
páteřního rozvodu ÚT ZŠ Skalice nad Svitavou“ se zhotovitelem Jiří Dosedla - TOVOP. Celková
cena díla ze smlouvy činí 1 531 895,94 Kč a termín dokončení díla je stanoven na 30.9.2022. Dílo
je nyní před dokončením a zhotovitel předložil objednateli soupis víceprací a méněprací, které
byly v průběhu díla provedeny. Nutnost provedení
těchto prací byla odsouhlasena
stavebnětechnickým dozorem stavby a práce byly pro řádné dokončení díla nezbytné. Soupis
víceprací a méněprací je přílohou Dodatku č. 1, který je předkládán zastupitelům ke schválení.
Cena díla se navyšuje o částku 42 313,20 bez DPH.
Usnesení č. 3
Zastupitelstvo obce Skalice nad Svitavou schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo
na realizaci stavby „Rekonstrukce kotelny a výměna páteřního rozvodu ÚT ZŠ Skalice nad
Svitavou“ ze dne 3. 3. 2022, dle předloženého návrhu. Návrh Dodatku č. 1 je přílohou zápisu.
Hlasování:
Pro – 7,
proti – 0,
zdržel se hlasování – 0
Usnesení č. 3 bylo přijato.
Bod č. 4
Pachtovní smlouva na zemědělské pozemky v lokalitě Na Skále
Starostka obce předložila zastupitelům návrh pachtovní smlouvy na zemědělské pozemky p. č.
1090, p. č. 1091, p. č. 1092, p. č. 1095, p. č. 1099 a p. č 1094 v k. ú. Skalice nad Svitavou
s ZEPO Bořitov, družstvo, Úvoz 326, 679 21 Bořitov, IČO 25570480. Jedná se o pozemky, které
obec vykoupila v lokalitě Na Skále. Nájemné je stanoveno ve výši 2,2 % z průměrné ceny
zemědělských pozemků dle katastrálního území (vyhl. Ministerstva zemědělství č. 298/2014 Sb.,
ve znění pozdějších předpisů) a svojí výší odpovídá cenám, za které obec zemědělské pozemky
pronajímá (nyní 2 % z průměrné ceny). Celková výměra pronajímaných pozemků činí 1.1400 ha a
cena za pronájem celkově činí 3 369 Kč/rok. Záměr pronájmu byl zveřejněn bez připomínek ze
strany veřejnosti.
Usnesení č. 4
Zastupitelstvo obce Skalice nad Svitavou schvaluje uzavření Pachtovní smlouvy na
zemědělské pozemky p. č. 1090, p. č. 1091, p. č. 1092, p. č. 1095, p. č. 1099 a p. č 1094 v k. ú.
Skalice nad Svitavou s ZEPO Bořitov, družstvo, Úvoz 326, 679 21 Bořitov, IČO 25570480,
dle předloženého návrhu. Návrh smlouvy je přílohou č. 2 zápisu.
Hlasování:
Pro – 7,
proti – 0,
zdržel se hlasování – 0
Usnesení č. 4 bylo přijato.
Bod č. 5
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, který pro rok 2022 činí částku 30 500 Kč.
Z této částky se navrhuje vyplatit starostce odměnu ve výši 29 000 Kč.
Usnesení č. 5
Zastupitelstvo obce Skalice nad Svitavou schvaluje udělení mimořádné odměny Mgr.
Gabriele Šmerdové za výkon funkce veřejného opatrovníka ve výši 29 000 Kč.
Hlasování:
Pro – 6,
proti – 0,
zdržel se hlasování – 1
Usnesení č. 5 bylo přijato.

Bod č. 6
Rozpočtové opatření č. 5/2022
Paní starostka předložila návrh rozpočtového opatření č. 5/2022. Rozpočtové opatření č. 5/2022 je
přílohou zápisu č. 3.
Usnesení č. 6
Zastupitelstvo obce Skalice nad Svitavou schvaluje rozpočtové opatření č. 5/2022
v předloženém návrhu.
Hlasování:
Pro – 7,
proti – 0,
zdržel se hlasování – 0
Usnesení č. 6 bylo přijato.
Bod č. 7
Různé, diskuse
Starostka podala informaci o konání voleb do ZO a Senátu ČR ve dnech 23. a 24. září a popřála
všem kandidátům úspěch ve volbách, současně poděkovala všem zastupitelům za práci v celém
uplynulém volebním období.
Bod č. 8
Závěr
Na závěr poděkovala paní starostka Mgr. Gabriela Šmerdová všem přítomným za účast
a spolupráci a v 18:20 hodin jednání zastupitelstva obce ukončila.
Ve Skalici nad Svitavou 12. 9. 2022
Zapisovatel:

Mgr. Petr Řezníček

Ověřovatelé: Eva Zouharová

Starostka:

……………………….

Ing. Stanislav Skřipský

....…………………….

Mgr. Gabriela Šmerdová

.……………............…

