Zápis
z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Skalice nad Svitavou konaného dne 18. 10. 2018
v 18:00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Skalici nad Svitavou.
Před zahájením zasedání bylo členům zastupitelstva obce předáno osvědčení o zvolení členem
zastupitelstva obce podle § 53 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně
některých zákonů, v platném znění.
Bod č. 1
Zahájení
Starostka obce paní Mgr. Gabriela Šmerdová (předsedající) zahájila ustavující zasedání
zastupitelstva obce Skalice nad Svitavou v 18:00 hodin a všechny přivítala.
Bod č. 2
Technický bod
Předsedající schůze konstatovala, že zasedání bylo řádně svoláno tak, aby se v souladu s § 91 odst.
1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, konalo do 15 dnů ode dne uplynutí lhůty pro
podání návrhů soudu na neplatnost voleb nebo hlasování (lhůta uplynula dne 7. 10. 2022 v 16:00
hodin, žádný návrh nebyl podán). Informace podle § 93 odst. 1 zákona o obcích byla na úřední
desce zveřejněna v souladu se zákonem po dobu nejméně 7 dní, a to od 10. 10. 2022 do 18. 10.
2022. Současně byla zveřejněna i na elektronické úřední desce obecního úřadu.
Předsedající schůze dále konstatoval, že je přítomno 7 členů zastupitelstva (z celkového počtu 9
členů zastupitelstva), takže zastupitelstvo je usnášeníschopné (§ 92 odst. 3 zákona o obcích).
Přítomni: Mgr. Gabriela Šmerdová, p. Pavel Polák, Ing. Stanislav Skřipský, p. Jan Valnoha,
p. Vladimír Barták, pí. Andrea Kmečová, Bc. Monika Pozorská,
Omluveni: Ing. Josef Křička, Mgr. Petr Řezníček,
Hosté, občané obce: dle prezenční listiny
Složení slibu členy zastupitelstva
Předsedající v souladu s § 69 odst. 3 zákona o obcích vyzvala přítomné členy zastupitelstva ke
složení slibu. Před složením slibu předsedající upozornila přítomné členy zastupitelstva, že
odmítnutí složit slib nebo složení slibu s výhradou má za následek zánik mandátu (§ 55 zákona č.
491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, v platném znění).
Složení slibu proběhlo tak, že předsedající vyzvala zastupitelku paní Kmečovou, aby přečetla slib
stanovený v § 69 odst. 2 zákona o obcích
„Slibuji věrnost České republice. Slibuji na svou čest a svědomí, že svoji
funkci budu vykonávat svědomitě, v zájmu obce Skalice nad Svitavou a
jejích občanů a řídit se Ústavou a zákony České republiky.“
a následně jmenovitě vyzvala přítomné členy zastupitelstva ke složení slibu pronesením slova
„slibuji“ a podpisem na připraveném archu (příloha č. 1). Žádný člen zastupitelstva neodmítl složit
slib ani nesložil slib s výhradou.
Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele
Předsedající podala návrh na zapisovatele a ověřovatele zápisu o průběhu ustavujícího zasedání
zastupitelstva obce. Zapisovatelem byla navržena paní Monika Novotná, za ověřovatele byli
navrženi Ing. Stanislav Skřipský a p. Pavel Polák. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.

Usnesení č. 1
Zastupitelstvo obce Skalice nad Svitavou schvaluje zapisovatele a ověřovatele zápisu o průběhu
ustavujícího zasedání zastupitelstva obce dle návrhu.
Hlasování:
Pro – 7,
proti – 0,
zdržel se hlasování – 0.
Usnesení č. 1 bylo přijato.
Schválení programu
Předsedající seznámila členy OZ s návrhem programu ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce
Skalice nad Svitavou, který byl součástí pozvánky s tím, že navrhuje vypustit z programu volbu
místostarosty, která proběhne až na následujícím zasedání ZO. Protinávrh podán nebyl. Návrh
programu:
1. Zahájení
2. Technický bod
3. Volba starosty
4. Zřízení kontrolního výboru
5. Zřízení finančního výboru
6. Stanovení výše odměn za výkon funkce
7. Informace o zřízení komisí starosty obce
8. Rozpočtové opatření č. 6/2022
9. Schválení nabytí vodohospodářského majetku Svazkem V a K od Správy železnic s.p.
10. Různé, diskuse
11. Závěr
Usnesení č. 2:
Zastupitelstvo obce Skalice nad Svitavou schvaluje program ustavujícího zasedání dle návrhu.
Hlasování:
Pro – 7,
proti – 0,
zdržel se hlasování – 0.
Usnesení č. 2 bylo přijato.
Bod č. 3
Volba starosty
a) Určení funkcí, pro které budou členové zastupitelstva obce uvolněni:
Předsedající navrhla funkce, ve vazbě na ustanovení § 71 odst. 1 písm. a) zákona o obcích, pro
jejichž výkon budou členové zastupitelstva obce uvolněni. Jako uvolněnou navrhla funkci starosty.
Jiné návrhy nebyly vzneseny. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným
občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.
Usnesení č. 4
Zastupitelstvo obce Skalice nad Svitavou určuje, že bude jeden člen zastupitelstva obce dlouhodobě
uvolněn, a to pro výkon funkce starosty.
Hlasování :
Pro – 7,
proti – 0,
zdržel se hlasování – 0
Usnesení č. 4 bylo přijato.
c) Určení způsobu volby starosty a místostarosty:
Předsedající konstatovala, že nestanoví-li zastupitelstvo jinak, probíhá volba starosty veřejně
hlasováním. Změnu způsobu hlasování musí schválit zastupitelstvo. V případě tajné volby budou
hlasy jednotlivými členy zastupitelstva odevzdány do připravené hlasovací urny, následně budou
předsedajícím spočítány a členům zastupitelstva bude umožněno výsledek sčítání zkontrolovat.
Předsedající vyzvala členy zastupitelstva k přednesení návrhů na změnu způsobu hlasování. Žádné
návrhy nebyly podány.

Předsedající podala návrh na volbu starosty aklamací.
Usnesení č. 5
Zastupitelstvo obce Skalice nad Svitavou schvaluje způsob volby starosty aklamací.
Hlasování:
Pro –7,
proti – 0,
zdržel se hlasování – 0.
Usnesení č. 5 bylo přijato.
d) Volba starosty
Předsedající vyzvala členy zastupitelstva k podání návrhu na funkci uvolněného starosty. Pan Polák
navrhl do funkce dlouhodobě uvolněného starosty paní Mgr. Gabrielu Šmerdovou. Jiné návrhy
nebyly podány.
Usnesení č. 6
Zastupitelstvo obce Skalice nad Svitavou volí dlouhodobě uvolněnou starostkou obce Skalice nad
Svitavou Mgr. Gabrielu Šmerdovou.
Hlasování :
Pro – 6,
proti – 0,
zdržel se hlasování – 1.
Usnesení č. 6 bylo přijato.
Paní Mgr. Šmerdová poděkovala zastupitelům za vyjádřenou důvěru, občanům za podporu, kterou
jí po dobu jejího působení ve funkci starostky v minulém období projevovali a pokračovala v
dalším programu zasedání.
Bod č. 4
Zřízení a volba členů kontrolního výboru
Starostka úvodem tohoto bodu informovala o povinnosti zřídit finanční a kontrolní výbor [§ 117
odst. 2 a § 84 odst. 2 písm. l) zákona o obcích], neboť funkční období výborů předchozího
zastupitelstva zaniklo spolu se zánikem původního zastupitelstva. Zastupitelstvo určuje počet členů
výboru, který musí být lichý (§ 118 odst. 2 zákona o obcích), a musí mít nejméně tři členy (§ 119
odst. 1 zákona o obcích). Členy výboru mohou být členové zastupitelstva i jiné osoby, pouze
předsedou výboru může být jen člen zastupitelstva (§ 117 odst. 4 zákona o obcích).
a) Zřízení kontrolního výboru
Starostka obce podala návrh, aby zastupitelstvo zřídilo kontrolní výbor a stanovilo počet jeho členů
na 3. Protinávrh nebyl podán.
Usnesení č. 7
Zastupitelstvo obce Skalice nad Svitavou zřizuje kontrolní výbor a stanoví počet jeho členů na 3.
Hlasování:
Pro – 7,
proti – 0,
zdržel se hlasování – 0.
Usnesení č. 7 bylo přijato.
b) Volba předsedy kontrolního výboru
Starostka obce vyzvala zastupitele k podání návrhu na předsedy kontrolního výboru. Pan Valnoha
navrhl za předsedu kontrolního výboru pana Ing. Stanislava Skřipského. Jiné návrhy nebyly
podány.
Usnesení č. 8
Zastupitelstvo obce Skalice nad Svitavou volí předsedou Kontrolního výboru obce Skalice nad
Svitavou pana Ing. Stanislava Skřipského.
Hlasování :
Pro – 6,
proti – 0,
zdržel se hlasování – .1
Usnesení č. 8 bylo přijato.
c) Volba členů kontrolního výboru
Starostka obce Mgr. Šmerdová navrhla za členy kontrolního výboru pana Jana Valnohu a Bc.
Moniku Pozorskou. Jiné návrhy nebyly podány.
Usnesení č. 9

Zastupitelstvo obce Skalice nad Svitavou volí členy Kontrolního výboru obce pana Jana Valnohu a
Bc. Moniku Pozorskou.
Hlasování:
Pro – 6,
proti – 0,
zdržel se hlasování – 1.
Usnesení č. 9 bylo přijato.
Bod č. 5
Zřízení a volba členů finančního výboru
a) Zřízení finančního výboru
Starostka obce navrhla, aby zastupitelstvo zřídilo finanční výbor a stanovilo počet jeho členů na 3.
Protinávrh nebyl podán.
Usnesení č. 10
Zastupitelstvo obce Skalice nad Svitavou zřizuje finanční výbor a stanoví počet jeho členů na 3.
Hlasování:
Pro – 7,
proti – 0,
zdržel se hlasování – 0.
Usnesení č. 10 bylo přijato.
b) Volba předsedy finančního výboru
Starostka podala návrh na předsedy finančního výboru a navrhla za předsedu finančního výboru
pana Pavla Poláka. Jiné návrhy nebyly podány.
Usnesení č. 11
Zastupitelstvo obce Skalice nad Svitavou volí předsedou Finančního výboru obce Skalice nad
Svitavou pana Pavla Poláka.
Hlasování :
Pro – 6,
proti – 0,
zdržel se hlasování – 1.
Usnesení č. 11 bylo přijato.
c) Volba členů finančního výboru
Starostka navrhla za členy finančního výboru Ing. Josefa Křičky a Jana Havelku. Jiné návrhy
nebyly podány
Usnesení č. 12
Zastupitelstvo obce Skalice nad Svitavou volí členy Finančního výboru obce Ing. Josefa Křičku a
Jana Havelku.
Hlasování:
Pro – 7,
proti – 0,
zdržel se hlasování – 0.
Usnesení č. 12 bylo přijato.
Bod č. 6
Stanovení výše odměn za výkon funkce
Starostka obce Mgr. Šmerdová navrhla za výkon funkce neuvolněným členům zastupitelstva
měsíční odměnu ve výši:
 místostarosta obce:
20 000 Kč
 předseda výboru, komise:
3 000 Kč
 člen výboru, komise:
2 500 Kč
 člen zastupitelstva:
1 600 Kč
s tím, že při případném souběhu několika funkcí se odměny zastupitelům sečítat nebudou, ale bude
jim náležet odměna za funkci vyšší.
Starostka obce Mgr. Šmerdová navrhla současně stanovit výši odměn členům výborů a komisí, kteří
nejsou členy zastupitelstva ve výši 500 Kč/měsíc.
Starostka vyzvala členy zastupitelstva k přednesení návrhů. Protinávrhy nebyly vzneseny.
Usnesení č. 13
Zastupitelstvo obce Skalice nad Svitavou stanovuje výši odměn neuvolněným členům zastupitelstva
a členům komisí dle návrhu, a to s platností od 1. listopadu 2022. Návrh odměn je přílohou č. 2
zápisu.

Hlasování:
Pro – 7,
Usnesení č. 13 bylo přijato.

proti – 0,

zdržel se hlasování – 0.

Bod č. 7
Zřízení kulturní komise a komise pro výstavbu a správu majetku
a) Starostka seznámila zastupitelstvo s tím, že pro nové volební zřízení zřizuje 6 člennou kulturní
komise ve složení:
předseda: Andrea Kmečová
členové: Bc.Monika Pozorská, Bc. Zdeněk Staněk, Jan Valnoha, Marie Dobšíková, Magdaléna
Dittrichová
b) Starosta seznámila zastupitelstvo s tím, že pro nové volební zřízení zřizuje 3 člennou komisi pro
výstavbu a správu majetku ve složení
předseda: Vladimír Barták
členové: Ing. Stanislav Skřipský, Eva Zouharová
Usnesení č. 14
Zastupitelstvo obce Skalice nad Svitavou bere na vědomí zřízení kulturní komise a komise pro
výstavbu a správu majetku
Bod č. 8
Rozpočtové opatření č. 6
Pan Polák, předseda finančního výboru seznámil přítomné s návrhem v pořadí 6. úpravy rozpočtu
obce na rok 2022 (příloha 3 zápisu) V rozpravě, kterou předsedající k tomuto bodu otevřel nebyly
vzneseny žádné dotazy či připomínky.
Usnesení č. 15
Zastupitelstvo obce Skalice nad Svitavou schvaluje Rozpočtové opatření č. 6 dle návrhu.
Hlasování:
Pro – 7,
proti – 0,
zdržel se hlasování – 0.
Usnesení č. 15 bylo přijato.
Bod č. 9
Schválení nabytí vodohospodářského majetku Svazkem V a K od Správy železnic s.p.
Na základě jednání dne 21.9.2022 mezi zástupci Správy železnic (SŽ), obcí Skalice nad Svitavou,
SvazkuVaK a VAS bylo projednáváno budoucí možné využití tlakové kanalizace ve Skalici
v majetku SŽ. Zástupci všech zúčastněných stran se dohodli, že je možné a žádoucí předání veřejné
části kanalizace Svazku VaK. Převzetí do majetku Skalice není možné, protože majetek nelze
dalších 20 let dál převádět a nebylo by možné jej obcí následně převést na Svazek a tím by nebylo
možné jej začlenit do budoucí stavby splaškové kanalizace v obci. Podmínky předání majetku byly
stanoveny tak, že bude bezplatné, předmětem převodu budou pouze veřejné části mimo přípojky a
předání bude provedeno až k okamžiku zahájení stavby splaškové kanalizace ve Skalici nad
Svitavou. Seznam převáděného majetku je přílohou č. 4 zápisu.
Usnesení č. 16
Zastupitelstvo obce Skalice nad Svitavou souhlasí s převzetím uvedeného majetku do
majetku Svazku VAK za výše uvedených podmínek a pověřuje paní starostku informovat ZO
o dalším postupu v této záležitosti.
Hlasování:
Pro – 7,
proti – 0,
zdržel se hlasování – 0.
Usnesení č. 16 bylo přijato.
Bod č. 10
Různé, diskuze
Starostka vyzvala přítomné, zda mají připomínky či podněty do diskuze. Na výzvu reagovala ze
strany veřejnosti paní Zouharová poděkovala za práci minulého zastupitelstva a popřála hodně
zdaru novému zastupitelstvu.

Bod č. 11
Závěr
Na závěr vystoupila nově zvolená starostka Mgr. Gabriela Šmerdová a uvedla:
„Vážení spoluobčané, děkuji Vám za důvěru, kterou jste nejen mě, ale všem zvoleným zastupitelům
vyjádřili ve volbách. Velice si jí vážíme.
Nové zastupitelstvo je složené z velice schopných lidí, kteří již pro obec řadu práce odvedli a jsou
připraveni pracovat i nadále. Novým zastupitelům přeji, aby se jim v práci dařilo a aby všem po
celou dobu vydržela motivace, se kterou se do práce v obecním zastupitelstvu pouštíte a nenechali
se odradit, pokud nebude vše doceněno. V minulém volebním období byla dokončena celá řada
významných akcí. Byl dokončen a rozjel se projekt polyfunkčního komunitního centra, byly
dokončeny úpravy návsi kolem kostela a před PKC a hasičskou zbrojnicí, byla zrealizována
rekonstrukce mostu v ulici Školní. Vykoupili jsme dům na návsi č. p. 39 a je zpracována studie na
výstavbu nových bytových domů v této lokalitě. V současné době je zpracován projekt na jeho
demolici, která by měla proběhnout v příštím roce. Uskutečnili jsme prodej bytů v bytovém domě
č.p. 58. Byla utržena částka cca 11 800 000 Kč, z které byl realizován výkup pozemků za účelem
vytvoření lokality pro výstavbu rodinných domů v lokalitě Na Skále v celkové částce cca 10 600
000 Kč. Na tuto lokalitu byla také zpracována urbanistická studie, která řeší využití daného území a
bude nám sloužit jako podklad pro další kroky. Investovali jsme také do naší školy, největší akce
zde byla rekonstrukce topné soustavy v částce cca 1 800 000 Kč. Mimo tyto velké akce byla
realizována řada menších projektů, jako obnova zeleně, opravy komunikací, oprava kříže na návsi,
vytvoření nových a úprava stávajících sběrných míst pro sběr odpadů. Důležitým rozhodnutím byl
také vstup do Svazku V a K. Toto rozhodnutí je výsledkem poměrně dlouhé diskuze v
zastupitelstvu. Projekt odkanalizování obce je jednak velice složitý technicky, ale také finančně a
obec sama by jej těžko realizovala. Zastupitelé tedy nakonec rozhodli o vstupu do svazku, který byl
měl vše zaštítit. Věřím, že se nám tentokrát podaří projekt odkanalizování obce dotáhnout do konce,
protože je to pro nás nutnost a pro mě osobně je to priorita pro nastupující volební období.
Nové vedení obce má tedy na co navázat, práce je rozdělané hodně. Plánů a úkolů máme před sebou
mnoho a věřím, že noví zastupitelé přinesou i spoustu dalších podnětů. Důležité je však také o
těchto věcech komunikovat s veřejností a vnímat jejich požadavky.
Na závěr mi dovolte, abych poděkovala bývalým zastupitelům, kteří se v minulém volebním
období aktivně podíleli svojí prací na dění v obci a odvedli jí skutečně dost. Věřím, že v případě
potřeby budou i nadále s vedením obce spolupracovat.
Děkuji Vám všem za Vaši podporu a těším se na konstruktivní spolupráci se všemi zastupitely, ale i
občany. „
Na závěr poděkovala paní starostka Mgr. Šmerdová přítomným za účast a ustavující zasedání
zastupitelstva obce Skalice nad Svitavou v 18.30 hodin ukončila.
Ve Skalici nad Svitavou 18. 10. 2022
Zapisovatel: Monika Novotná
Ověřovatelé: Ing. Stanislav Skřipský

Starosta:

.......................................

Pavel Polák

.......................................

Mgr. Gabriela Šmerdová

.......................................

