Zápis
o průběhu 02. zasedání Zastupitelstva obce Skalice nad Svitavou konaného dne
08. 11. 2022 v kanceláři starostky obce Skalice nad Svitavou
Bod č. 1
Zahájení
Starostka obce Mgr. Gabriela Šmerdová zahájila 2. zasedání Zastupitelstva obce Skalice nad
Svitavou ve volebním období 2022-2026 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 9 členů zastupitelstva a zastupitelstvo obce je tedy usnášeníschopné.
Přítomni: Mgr. Gabriela Šmerdová, p. Pavel Polák, Ing. Stanislav Skřipský, p. Jan Valnoha,
p. Vladimír Barták, pí. Andrea Kmečová, Bc. Monika Pozorská, Ing. Josef Křička, Mgr.
Petr Řezníček
Omluveni: -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 2. zasedání
zastupitelstva obce. Zapisovatelem byl navržen Mgr. Petr Řezníček, za ověřovatele byli navrženi
Bc. Pozorská a pan Barták.
Usnesení č. 1
Zastupitelstvo obce Skalice nad Svitavou schvaluje zapisovatele a ověřovatele zápisu
o průběhu druhého zasedání zasedání zastupitelstva obce dle návrhu.
Hlasování:
Pro – 9,
proti – 0,
zdržel se hlasování – 0
Usnesení č. 1 bylo přijato.
Paní starostka seznámila přítomné s návrhem programu druhého zasedání zastupitelstva obce a
navrhla doplnění programu o nový bod 7) Výsledek výběrového řízení - Demolice RD č. p. 39 a
vyzvala zastupitele k předložení dalších případných návrhů na jeho změnu či doplnění. Návrhy na
doplnění nebyly vzneseny.
Návrh programu:
1. Zahájení
2. Technický bod
3. Složení slibu zastupitelů
4. Volba místostarosty
5. Smlouva o příspěvku na financování sítě služeb sociální prevence a odborného sociálního
poradenství zařazených do minimální sítě soc. služeb okresu Blansko pro rok 2023
6. Zateplení stropu v ZŠ Skalice nad Svitavou
7. Výsledek výběrového řízení - Demolice RD č. p. 39
8. Různé, diskuse
9. Závěr

Usnesení č. 2
Zastupitelstvo obce Skalice nad Svitavou schvaluje program 2. zasedání Zastupitelstva obce
Skalice nad Svitavou dle návrhu.
Hlasování:
Pro – 9,
proti – 0,
zdržel se hlasování – 0
Usnesení č. 2 bylo přijato.
Bod č. 3
Složení slibu zastupitelů
Vzhledem ke skutečnosti, že zvolení zastupitelé Ing. Křička a Mgr. Řezníček nebyli přítomni na
ustavujícím zasedání zastupitelstva obce, vyzvala je starostka obce ke složení slibu zastupitele.
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 paní starostka 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 shora uvedené členy zastupitelstva ke složení slibu pronesením slova
„slibuji“ a podpisem na připraveném archu. Žádný člen zastupitelstva neodmítl složit slib ani
nesložil slib s výhradou.
Bod č. 4
Volba místostarosty
a) Určení způsobu volby místostarosty:
Starostka konstatovala, že nestanoví-li zastupitelstvo jinak, probíhá volba místostarosty 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 případným členům zastupitelstva bude umožněno výsledek sčítání
zkontrolovat. Starostka vyzvala členy zastupitelstva k přednesení návrhů na změnu způsobu
hlasování. Žádné návrhy nebyly podány.
Starostka podala návrh na volbu místostarosty aklamací.
Usnesení č. 3
Zastupitelstvo obce Skalice nad Svitavou schvaluje způsob volby místostarosty aklamací.
Hlasování:
Pro – 9,
proti – 0,
zdržel se hlasování – 0.
Usnesení č. 3 bylo přijato.
b) Volba místostarosty
Starostka obce vyzvala členy zastupitelstva k podání návrhu na obsazení funkce neuvolněného
místostarosty. Starostka navrhla do funkce dlouhodobě neuvolněného místostarosty pana Mgr. Petra
Řezníčka. Jiné návrhy nebyly podány.
Usnesení č. 4
Zastupitelstvo obce Skalice nad Svitavou volí dlouhodobě neuvolněným místostarostou obce
Skalice nad Svitavou Mgr. Petra Řezníčka.
Hlasování:
Pro – 8,
proti – 0,
zdržel se hlasování – 1.
Usnesení č. 4 bylo přijato.

Bod č. 5
Smlouva o příspěvku na financování sítě služeb sociální prevence a odborného sociálního
poradenství zařazených do minimální sítě soc. služeb okresu Blansko pro rok 2023
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 2023. 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 2023 představuje částku 32 Kč/obyvatel
obce, v roce 2022 tato částka činila 21,50 Kč/obyvatel obce. Pro obec to znamená celkový příspěvek
za rok ve výši 19 800 Kč.
Usnesení č. 5
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 2023 s Městem Boskovice podle
návrhu.
Hlasování:
Pro – 9,
proti – 0,
zdržel se hlasování – 0
Usnesení č. 5 bylo přijato
Bod č. 6
Zateplení stropu v ZŠ Skalice nad Svitavou
Paní starostka s ing. Skřipským informovali o nabídkách na zateplení stropu v ZŠ a předložila návrh
na uzavření smlouvy s dodavatelem Marek Klemanta, Foukaná izolace Olomouc spol. s r.o. ve
variantě č. 1 KNAUF (150% + volná plocha) za cenu 260 308,00 Kč. Jedná se o zakázku malého
rozsahu, na kterou se nevztahuje povinnost provést zadávací řízení podle zák. č. 134/2016 Sb.,
o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.
Usnesení č. 6
Zastupitelstvo obce Skalice nad Svitavou schvaluje uzavření smlouvy na zateplení stropu v ZŠ
Skalice nad Svitavou se spol. Marek Klementa - Foukaná izolace Olomouc spol. s r. o., IČ:
09816194, Velkomoravská 505/51, 779 00 Olomouc, ve variantě č. 1 KNAUF za cenu
260 308,00 Kč (150% + volná plocha).
Hlasování:
Pro – 9,
proti – 0,
zdržel se hlasování – 0
Usnesení č. 6 bylo přijato.
Bod č. 7
Výsledek výběrového řízení - Demolice RD č. p. 39
V návaznosti na zpracování projektu na demolici RD č.p. 39 (Mazalovo) bylo provedeno
poptávkové řízení na dodavatele díla „Demolice stávajících objektů RD Skalice nad Svitavou st. č.
36, č. p. 39“. Hlavním důvodem bylo zjištění nákladů na demolici v návaznosti na přípravu rozpočtu
na rok 2023. Jedná se o zakázku malého rozsahu, na kterou se nevztahuje povinnost provést
zadávací řízení podle zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.
Obeslány byly spol. KORA-VODOSTAVING s.r.o., Holzner - Doprava s.r.o., Sedos stavby a.s., PB
SCOM s.r.o., RM TRYMET s.r.o.
Nabídku předložili zájemci KORA-VODOSTAVING s.r.o., Holzner - Doprava s.r.o., PB SCOM
s.r.o., RM TRYMET s.r.o.
Komise ve složení Ing. Skřipský, Ing. Vychodil a Mgr. Šmerdová hodnotila nabídky podle výše
nabídkové ceny bez DPH. Jako nejvýhodnější byla vyhodnocena nabídka spol. Holzner - Doprava
s.r.o. s nabídkovou cenou 1 174 525,20 Kč bez DPH, což činí 1 421 175,50 Kč vč. DPH.

Komise doporučila uzavřít s touto společností smlouvu na zhotovení díla. Protokol o posouzení a
hodnocení nabídek je přílohou č. 1 zápisu.
Usnesení č. 7
Zastupitelstvo obce Skalice nad Svitavou schvaluje uzavření smlouvy o dílo na akci „Demolice
stávajících objektů RD Skalice nad Svitavou st. č. 36, č.p 39“ s doporučeným uchazečem spol.
Holzner - Doprava s.r.o., IČ: 27756176, Štěchov 37, 679 71 Lysice za nabídkovou cenu
1 421 175,50 Kč vč. DPH.
Hlasování:
Pro – 9,
proti – 0,
zdržel se hlasování – 0
Usnesení č. 7 bylo přijato.
Bod č. 8
Různé, diskuse
Starostka podala informaci o konání akcí v měsíci listopadu a pozvala zastupitele na 12. 11. 2022 na
den otevřených dveří v MŠ Skalice nad Svitavou a kulturní program, který proběhne následně
v PKC ku příležitosti oslav 30 let od otevření MŠ ve Skalici. Dne 15. 11. 2022 pořádá naše MC
lampionový průvod „Za bludičkou“ a dne 24. 11. 2022 proběhne na PKC od 17:00 posezení
s harmonikou, což je akce pořádána pro naše seniory, ale nejen pro ně. Tradiční rozsvícení
vánočního stromu proběhne dne 27. 11. 2022.
Pan místostarosta poděkoval zastupitelům za důvěru a těší se na spolupráci v novém volebním
období.
Bod č. 8
Závěr
Na závěr poděkovala paní starostka Mgr. Gabriela Šmerdová všem přítomným za účast a spolupráci
a v 18:25 hodin jednání zastupitelstva obce ukončila.
Ve Skalici nad Svitavou 8. 11. 2022
Zapisovatel:

Mgr. Petr Řezníček

Ověřovatelé: Bc. Monika Pozorská

Starostka:

……………………….

Vladimír Barták

....…………………….

Mgr. Gabriela Šmerdová

.……………............…

