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

Zasedání Zastupitelstva Obce Skrchov

č. 9

konané dne 1. 10. 2019
Zasedání se konalo v budově obecního úřadu, zahájeno bylo v 18:20 hod., přítomno bylo
5 zastupitelů ze 7, omluveni paní Ludmila Drahošová a pan Ladislav Chladil.
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 5
Usnesení č. 9/1 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.
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. Cyklotrasa Skrchov – Meziříčko.
3. Vodovod Skrchov.
4. Projednání průjezdnosti komunikace.
5. Různé
Výsledek hlasování: Pro 5
Usnesení č. 9/2 bylo schváleno.

Proti

0

Zdrželi se

0

1. Kontrola plnění přijatých usnesení
Předsedající informovala přítomné o stavu plnění usnesení přijatých na minulém
zasedání zastupitelstva:
• Servisní smlouva na zajištění prohlídek, revizí a oprav semaforů byla uzavřena.
• Posouzení způsobu úhrady návozů vody bylo zpracováno, bude projednáno v dalším bodu
programu.
• Oprava komunikace a výměna odvodňovacích žlabů je objednána, práce zatím nebyly
zahájeny. Bude kontaktován odpovědný pracovník firmy.
• Rozpočtové opatření č. 6/2019 bylo postoupeno účetní obce.
Výpis usnesení z předchozího zasedání zastupitelstva obce je uveden příloze zápisu.
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2. Cyklotrasa Skrchov – Meziříčko.
Předsedající informovala zastupitele o jednání na MÚ Letovice, kterého se se kromě
zástupců města a obce zúčasnili také zástupci Jihomoravského a Pardubického kraje a na
kterém bylo projednáno a odsouhlaseno vybudování polní cesty s cyklotrasou mezi
Skrchovem a Meziříčkem. Cesta povede po pozemcích, navržených v rámci komplexních
pozemkových úprav, na realizaci obnovy cesty však Státní pozemkový úřad nebude mít v
nejbližších letech peníze. Obnovená cesta bude využívána i pro provoz aut a zemědělské
techniky. Pro zástupce obou krajů je prioritní co nejdříve zajistit propojení cyklotrasy č. 24
Svitava mezi oběma kraji. Navržená trasa tomu vyhovuje i z hlediska vypořádaných
majetkoprávních vztahů. Z Jihomoravského kraje je možnost získat dotaci do výše 2 mil. Kč,
Letovice zpracují projekt na obnovu polní cesty s cyklotrasou, náklady se rozdělí mezi
Letovice a Skrchov, které budou zvlášť žádat o dotaci na svou část projektu. Spoluúčast obce
bude minimálně 40% z uznatelných nákladů; dle rozpočtu SPÚ je odhad nákladů pro obec
cca 2 mil. Kč. Email z kraje s informacemi k cyklotrase je uveden v příloze zápisu.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo Obce Skrchov souhlasí s vybudováním polní cesty s cyklotrasou Skrchov –
Meziříčko dle komplexních pozemkových úprav a souhlasí s vypracováním projektu,
podáním žádosti o dotaci a spolufinancováním z rozpočtu obce.
Výsledek hlasování: Pro 5
Usnesení č. 9/3 bylo schváleno.

Proti

0

Zdrželi se

0

3. Vodovod Skrchov.
Předsedající informovala zastupitele o vydání vyhlášky vodoprávního úřadu MÚ
Boskovice, která omezuje použití vody z vodovodu Skrchov – je zakázáno vodu používat na
zalévání, napouštění bazénů a mytí aut, a dále je omezen odběr vody pro osobní spotřebu na
70 l/osobu a den. Vyhláška byla vydána po dohodě s obcí, aby se snížila spotřeba vody a
předešlo se tomu, že bude nutné navážet vodu do vodojemu.
Dále předsedající informovala o analýze, kterou vypracovala advokátní kancelář Frank
Bold Advokáti, s.r.o., a ze které vyplývá, že rozhodnutí předsednictva Svazku o tom, že
návozy vody do vodojemu bude přímo hradit dotčená obec, není v souladu se zákonem.
Podle názoru advokátní kanceláře musí být náklady za návozy vody započítány do kalkulace
vodného, a dále by úhradou návozů obcí došlo k veřejné podpoře VAS, a.s. a k narušení
hospodářské soutěže. Kromě toho by obec zvýhodnila část obyvatel napojených na vodovod
oproti těm, kteří na vodovod napojeni nejsou. Advokátní kancelář doporučuje zatím nehradit
faktury za dosavadní návozy vody a jednat se Svazkem a VAS o revokaci usnesení
předsednictva Svazku a o nalezení takového způsobu hrazení návozů vody, které budou v
souladu s platnou legislativou.
Analýza "Posouzení povahy plateb za navážení vody obcí" s e-mailovou zprávou je uvedena
v příloze zápisu.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo Obce Skrchov schvaluje postupovat dle doporučení právní kanceláře v
analýze „Posouzení povahy plateb za navážení vody obcí“ a zaslání dopisu Svazku
s výzvou k jednání.
Výsledek hlasování: Pro 5
Usnesení č. 9/4 bylo schváleno.

Proti

0

Zdrželi se
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0

4. Projednání průjezdnosti komunikace.
Předsedající informovala zastupitele o vypracování definitivní verze geometrického
plánu č.199-71/2018 pro dohodu o smíru s osobní údaj odstraněn – doposud byla zaslána a obcí
připomínkována pouze pracovní verze geometrického plánu. Navzdory předchozím
připomínkám je i v této definitivní verzi chybně zaznačena vzdálenost od geometrického
rohu domu (bod 157-22) na parcele č. 22 a bodu, od kterého má dojít k posunutí plotu
(199-1) – geometrický plán nevychází z hranice parcel, jak jsou zaneseny v katastrální mapě,
ale od skutečného rohu budovy č.p. 16, a tak místo od kterého má být posunuta zeď s plotem
vychází cca 3,8 m , zatímco v dohodě je 2,5 m od katastrálního rohu parcely č.22.
Další připomínkou k geometrickému plánu je kód kvality u bodu 156-6 – poloha tohoto i
dalších bodů byla oběma stranami odsouhlasena, je tedy možno aby obě strany podepsaly
souhlasné prohlášení o průběhu hranic, a hranice nově vzniklého pozemku byla vyměřena v
nejvyšší přesnosti, a ne v nízké, jak je vyhotoven geometrický plán.
Geometrický plán a emailová korespondence jsou uvedeny v příloze zápisu.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo Obce Skrchov schvaluje, že návrh dohody o smíru bude schválen až po
odstranění závad geometrického plánu s dodaným souhlasným prohlášením o průběhu
hranic.
Výsledek hlasování: Pro 5
Usnesení č. 9/5 bylo schváleno.

Proti

0

Zdrželi se

0

5. Různé
Předsedající seznámila zastupitele s následujícím:

a) Byl dodán nákladní elektromobil, je přihlášen na dopravním inspektorátu. Bude
dohodnuto, za jakých podmínek bude provozován spolu s drtičem větví (špalíkovačem)
pro občany. K elektromobilu je možno dokoupit další příslušenství – radlice na sníh,
různé sypače, zametací kartáč, kde je nutná dvouokruhová čelní hydraulika – viz.
příloha zápisu. Elektromobil bude dovybaven o klecovou nástavbu na valník, maják a
tažnou kouli.

b) Poslední říjnový víkend budou v obci přistaveny kontejnery na rozměrný komunální odpad a
bioodpad; současně bude vybírán elektroodpad – ke svozu bude možno využít elektromobil.

c) Stále se řeší proplacení dotace na kompostéry a štěpkovač – dotační manažerka nyní zaslala
žádost o úpravu smlouvy, hrozí, že pokud se nestihne dotace proplatit v listopadu, bude
možno dostat peníze až od března příštího roku.

Zasedání bylo ukončeno v 19:50 hod, přítomno 5 zastupitelů ze 7.

Přílohy zápisu:
1.
2.
3.
4.
5.

Prezenční listina
Kopie oznámení o konání zasedání zastupitelstva
Výpis přijatých usnesení
Kopie usnesení přijatých na minulém zastupitelstvu
E-mail KÚ JMK s informacemi k cyklotrase Skrchov – Meziříčko
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6.
7.
8.
9.

E-mailová korespondence a analýza "Posouzení povahy plateb za navážení vody obcí"
Emailová korespondence a návrh formulace dohody o smíru
Geometrický plán
Příslušenstí k elektromobilu ALKE

Zápis byl vyhotoven dne: 11. října 2019

zapisovatel:

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

ověřovatelé:

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

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

starostka:

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