Zápis byl upraven pro potřeby vyvěšení na elektronické úřední desce
z důvodu ochrany osobních údajů

Zasedání Zastupitelstva Obce Skrchov

č. 3

konané dne 22. 1. 2019

Zasedání se konalo v budově obecního úřadu, zahájeno bylo v 18:10 hod., přítomno bylo
6 zastupitelů ze 7, omluvena paní Ludmila Drahošová.
Starostka obce (dále předsedající) přivítala přítomné a konstatovala řádné svolání a usnášeníschopnost zasedání zastupitelstva. Kopie oznámení o konání zasedání je uvedena v příloze zápisu.
Předsedající navrhla určit zapisovatelem pana Františka Bubeníka a ověřovateli zápisu
pana Petra Kopečného a pana Antonína Konůpku.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Skrchov určuje zapisovatelem pana Františka Bubeníka
a ověřovateli zápisu pana Petra Kopečného a pana Antonína Konůpku.
Výsledek hlasování: Pro 6
Usnesení č. 3/1 bylo schváleno.

Proti

0

Zdrželi se

0

Předsedající seznámila přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou předanou
členům zastupitelstva a v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce. Program zasedání
navrhla doplnit o další body – viz. znění usnesení. Ze strany zastupitelů nebyly k návrhu programu
vzneseny návrhy na doplnění.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Skrchov schvaluje následující program zasedání zastupitelstva:
1. Kontrola plnění přijatých usnesení.
2. Schválení smlouvy o dílo s firmou Tritius, Brno.
3. Schválení dokumentů pro veřejnou zakázku - „Skrchov – napojení na SV Letovice“.
4. Projednání návrhu dohody na vyřešení sporu o vlastnictví pozemku p.č. 309/5 a 90/1
v k.ú. Skrchov.
5. Projednání cenové nabídky na truhlářské práce.
6. Projednání žádosti o připojení se k mezinárodní kampani „Vlajka pro Tibet“.
7. Projednání žádosti Pekárny Blansko.
8. Schválení zpracovatele na zadávací řízení na elektromobil.
9. Oprava střechy – altánek.
10. Rozpočtové opatření č. 10/2018
11. Různé
Výsledek hlasování: Pro 6
Usnesení č. 3/2 bylo schváleno.

Proti

0

Zdrželi se
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1. Kontrola plnění přijatých usnesení
Předsedající informovala přítomné o stavu plnění usnesení přijatých na minulém
zasedání zastupitelstva:
• Usnesení č. 2/3 bude nutné revokovat – Zadávací dokumentace byla opravena.
• Veřejnoprávní smlouva s Letovicemi na projednávání přestupků byla uzavřena.
• Schválený rozpočet obce na r. 2019, rozpočtový výhled a rozpočtové opatření č. 9/2018
byly postoupeny účetní obce.
• OZV č. 2/2018 – komunální odpady byla vyvěšena a platí.
• Plán inventarizace – inventarizační komise se sejde příští týden v úterý.
• Smlouva o poskytnutí dotace s Charitou Blansko byla uzavřena.
• Dohody o provedení práce a pracovní činnosti byly uzavřeny.
• Smlouva o výpůjčce na lavičky byla uzavřena.
• Vyvěšení Moravské vlajky – až bude opraven držák vlajek, bude vyvěšena.
Výpis usnesení z předchozího zasedání zastupitelstva obce je uveden příloze zápisu.
V průběhu projednávání tohoto bodu programu přišla v 18:15 hod. paní Ludmila Drahošová.

2. Schválení smlouvy o dílo s firmou Tritius, Brno.
Předsedající seznámila zastupitele se Smlouvou o dílo č. 1/2018 s firmou Tritius
Solutions a.s., Vodní 258/13, 602 00 Brno, na instalaci a konfiguraci knihovního systému
Tritius, uživatelské školení a převod dat ze stávajícího systému Clavius REKS. Přechod na
nový program bude proveden zdarma, bude se platit roční udržovací poplatek 1.815 Kč
včetně DPH. Nový program umí správu dat dle GDPR, starý to neuměl.
Smlouva o dílo č. 1/2018 je uvedena v příloze zápisu.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Skrchov schvaluje Smlouvu o dílo č. 1/2018 s firmou Tritius Solutions
a.s., Vodní 258/13, 602 00 Brno, na instalaci a udržováni knihovnického systému a
pověřuje starostku jejím uzavřením.
Výsledek hlasování: Pro 7
Usnesení č. 3/3 bylo schváleno.

Proti

0

Zdrželi se

0

3. Schválení dokumentů pro veřejnou zakázku - „Skrchov – napojení na SV
Letovice“.
Předsedající seznámila zastupitele s upravenou Zadávací dokumentací na veřejnou
zakázku na zajištění projektových a inženýrských služeb k akci "Skrchov – napojení na SV
Letovice". Zadávací dokumentaci připomínkoval a doplnil právní zástupce obce – nejvyšší
přípustná nabídková cena je stanovena na 400 tisíc Kč bez DPH, byly doplněny podmínky k
prokázání ekonomické a finanční způsobilosti, upraveny formulace a odkazy na zákonná
ustanovení ve smlouvě o dílo a doplněn seznam firem k obeslání. Zadávací dokumentace,
Výzva k podání nabídky, Smlouva o dílo a Seznam firem k obeslání jsou uvedeny v příloze
zápisu.
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Návrh usnesení:
a) Zastupitelstvo obce Skrchov ruší usnesení č. 2/3 ze dne 18. 12. 2018.
b) Zastupitelstvo obce Skrchov schvaluje Zadávací dokumentaci a Výzvu k podání
nabídky, Smlouvu o dílo a Seznam firem k obeslání k zakázce „Skrchov – napojení na SV
Letovice“, projektové a inženýrské služby.
Výsledek hlasování: Pro 7
Usnesení č. 3/4 bylo schváleno.

Proti

0

Zdrželi se

0

4. Projednání návrhu dohody na vyřešení sporu o vlastnictví pozemku p.č.
309/5 a 90/1 v k.ú. Skrchov.
Předsedající informovala zastupitele o návrhu žalobce na vyřešení soudního sporu o
určení vlastnictví – v I. Variantě navrhuje odkoupit celý nyní zastavěný pozemek za částku
260 tisíc Kč, ve II. Variantě navrhuje posunout část plotu v místě, kde opěrná zeď navazuje
na zdivo domu – návrh je uveden v příloze zápisu.
V diskuzi zastupitelé návrh žalobce odmítli z důvodu, že ani jedna varianta nijak neřeší
problém průjezdnosti, který v tomto místě vznikl stavbou opěrné zdi s plotem. Zastupitelé
navrhli návrat k dohodě ze soudního jednání, které proběhlo 27. 2. 2017, kde žalobce navrhl
posunout opěrnou zeď od místa, které se nachází cca 2,5 m od rohu domu, a ze které sešlo z
důvodu nejednoznačné formulace určení místa, odkud má být navržená vzdálenost
odměřena. Protože projektant v oboru dopravních staveb, se kterým obec spolupracuje, již
dříve posoudil navrženou variantu jako vyhovující z hlediska průjezdnosti, za podmínky, že
vzdálenost 2,5 m bude měřena od geodetického rohu parcely, navrhli zastupitelé návrat k této
mimosoudní dohodě. V případě, že žalobce nebude s touto dohodou souhlasit, požadují
zastupitelé, aby soud rozhodl ve věci podané žaloby.
Návrh usnesení:
a) Zastupitelstvo obce Skrchov nesouhlasí se zaslanými variantami I . a II. ze dne 4.1.2019
zakreslenými do geometrického plánu č.156-23/2013 z důvodu, že neřeší problém
průjezdnosti v daném místě.
b) Zastupitelstvo obce Skrchov navrhuje návrat k dohodě, která byla navržena na soudním
jednání dne 27. 2. 2017 – žalobce se zaváže na vlastní náklady odstranit opěrnou zeď s
plotem od místa vzdáleného cca 2,5 m od společného bodu stavební parcely č. 22
a parcel č. 309/5 a č. 326, vše k.ú. Skrchov. Od tohoto místa bude opěrná zeď s plotem
pokračovat v rovné linii před sloup elektrického vedení a tam bude oplocení zakončeno
nově umístěnou vjezdovou bránou s otevíráním ven.
c) Pokud nedojde k dohodě ve smyslu návrhu zastupitelstva, požaduje Zastupitelstvo obce
Skrchov, aby soud rozhodl ve věci podané žaloby na určení vlastnictví.
Výsledek hlasování: Pro 7
Usnesení č. 3/5 bylo schváleno.

Proti

0

Zdrželi se

0

5. Projednání cenové nabídky na truhlářské práce.
Předsedající otevřela projednání výměny dveří na obecním úřadě – protože podle
informace pana Antonína Konůpky by měly o tuto zakázku zájem dvě firmy, které jsou
během 2 týdnů ochotny obecní úřad navštívit a zpracovat cenovou nabídku, bylo projednání
odloženo.
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6. Projednání žádosti o připojení se k mezinárodní kampani „Vlajka pro
Tibet“.
Předsedající informovala zastupitele o výzvě k připojení se k akci "Vlajka pro Tibet"
a dotázala se, zda se obec k této akci připojí tak, jako v uplynulých letech. V diskuzi se
většina zastupitelů vyslovila pro připojení k akci, dva zastupitelé (pan Konůpka, paní
Drahošová) byli názoru, že by se obec k této akci připojovat neměla.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Skrchov schvaluje vyvěšení Tibetské vlajky na okno obecního úřadu.
Výsledek hlasování: Pro 5
Usnesení č. 3/6 bylo schváleno.

Proti

2

Zdrželi se

0

7. Projednání žádosti Pekárny Blansko.
Předsedající informovala zastupitele o žádosti Pekáren Blansko o příspěvek na zajištění
provozu pojízdné prodejny, která 1x týdně do obce zajíždí. Protože v žádosti je zmíněna
možnost požádat na tento účel dotaci z Jihomoravského kraje, a také proto, že v žádosti není
uvedena žádná částka, kterou by mělo být na provoz pojízdné prodejny přispěno, bylo
navrženo odložit projednání žádosti, aby bylo možno získat další informace.
Žádost Pekáren Blansko je uvedena v příloze zápisu.

8. Schválení zpracovatele na zadávací řízení na elektromobil.
Předsedající informovala zastupitele o postupu ve věci pořízení nákladního
elektromobilu - obci byla přiznána dotace, nyní je třeba zajistit vypsání a realizaci
výběrového řízení na dodavatele elektromobilu, a také je třeba zajistit administraci dotace .
Obec zatím disponuje nabídkou na zpracování dokumentace k výběrovému řízení, vlastní
administraci dotace by si obec musela zajistit sama. Zastupitelé se shodli na tom, že je třeba
najít někoho, kdo tyto služby zajistí komlexně.
Návrh usnesení :
Zastupitelstvo obce Skrchov neschvaluje nabídku na zajištění zpracování Zadávací
dokumentace k výběrovému řízení, protože nabídka nezahrnuje administraci dotace.
Výsledek hlasování: Pro 7
Usnesení č. 3/7 bylo schváleno.

Proti

0

Zdrželi se

0

9. Oprava střechy – altánek.
Předsedající informovala zastupitele o havarijním stavu střechy na altánku pro
muzikanty v areálu – vítr odtrhl a obrátil plechovou střechu – bylo to provizorně zajištěno.
Předsedající oslovila a požádala o posouzení opravy firmu Janků - dle cenové nabídky by
oprava původní krytiny stála 6.520 Kč bez DPH, nová střecha s PVC fólií včetně nového
bednění by stála 44 877 Kč. Cenová nabídka je uvedena v příloze zápisu.
Protože u altánku je celkově špatná statika zděné konstrukce, bylo dohodnuto nyní
pouze provést nutné opravy.
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Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Skrchov schvaluje provizorní opravu střechy altánku pro muzikanty
dle varianty cenové nabídky za 6.520 Kč bez DPH.
Výsledek hlasování: Pro 7
Usnesení č. 3/8 bylo schváleno.

Proti

0

Zdrželi se

0

10. Rozpočtové opatření č. 10/2018
Předsedající seznámila zastupitele s rozpočtovým opatřením č. 10/2018, které mění
položky, na kterých jsou zařazeny příjmy a výdaje související s akcí "Zkvalitnění nakládání s
bioodpadem". Plné znění rozpočtového opatření č. 10/2018 je uvedeno v příloze zápisu.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Skrchov bere na vědomí Rozpočtové opatření č. 10/2018.
Výsledek hlasování: Pro 7
Usnesení č. 3/9 bylo schváleno.

Proti

0

Zdrželi se

0

11. Různé
a) Předsedající vytkla místostarostovi neplnění zadaných úkolů v požadovaných
termínech.

b) Pan Konůpka nabídl, že může zajistit dodavatele opravy kanalizačních vpustí a mříží.
c) Pan Konůpka vznesl dotaz na možnost přidání světla veřejného osvětlení na sloup s radarem
z důvodu nedostatečného nasvětlení chodníku u č.p. 32, jelikož světlo u domu č.p. 33 je
stíněno vzrostlým smrkem u tohoto domu. Pan Kopečný upozornil na skutečnost, že dle
tvrzení elektrikářů je nutné zajistit prořezání smrků u domu č.p.33, jelikož jsou vrostlé do
drátů NN a veřejného osvětlení, a právě z tohoto důvodu při větším větru vypadává jistič,
a VO u I/43, včetně nasvětlení přechodu, nesvítí. Dále je nutno prověřit možnost umístění
světla VO na sloup s radarem z důvodu možné komplikace právě kvůli umístěnému radaru.
Pan Chladil a paní Drahošová navrhli, jestli by nebylo možno radar posunout více směrem k
Letovicím z důvodu lepšího měření rychlosti, a to až na sloup NN u prodejny Autosport.
Pan Kopečný upozornil na podstatnou skutečnost, že dané místo se již nenachází na k.ú.
Skrchova, ale k.ú. Slatinky a že by bylo nutno toto projednat na zastupitelstvu Letovic
z důvodu nutnosti zajistit napájení radaru z VO města Letovic.
Dále bylo v diskuzi upozorněno na skutečnost, že přesun radaru by znamenal nové
projednání Policií ČR, ŘSD ČR a odborem dopravy KÚ JMK a to městem Letovice
z důvodu, že by se radar nacházel na jejich katastrálním území.

Zasedání bylo ukončeno v 20:10 hod., přítomno bylo všech 7 zastupitelů.
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Přílohy zápisu:
1. Prezenční listina
2. Kopie oznámení o konání zasedání zastupitelstva
3. Výpis přijatých usnesení
4. Kopie usnesení přijatých na minulém zastupitelstvu
5. Smlouva o dílo č. 1/2018
6. Zadávací dokumentace k akci "Skrchov – napojení na SV Letovice"
7. Výzva k podání nabídky
8. Smlouva o dílo
9. Seznam firem k obeslání
10. Návrh žalobce na řešení soudního sporu
11. Návrh na dohodu z 27. 2. 2017
12. Výpis usnesení č. 3/5
13. Žádost Pekáren Blansko o příspěvek.
14. Rozpočtové opatření č. 10/2018
15. Cenová nabídka – oprava střechy altánu

Zápis byl vyhotoven dne: 1. února 2019

zapisovatel:

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

ověřovatelé:

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

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

starostka:

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