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

Zasedání Zastupitelstva Obce Skrchov

č. 40

konané dne 28. 8. 2018

Zasedání se konalo v budově obecního úřadu, zahájeno bylo v 18:05 hod., přítomni byli
4 zastupitelé ze 7, omluveni paní Ludmila Drahošová, pan Kamil Stria a pan Jan Rouchal. Dále byli
přítomni tajemník Svazku VaK Ing. Petr Tioka a výrobně-technický náměstek VAS Boskovice
Ing. Pavel Mikulášek. 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 Ladislava Chladila.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo Obce Skrchov určuje zapisovatelem pana Františka Bubeníka
a ověřovateli zápisu pana Petra Kopečného a pana Ladislava Chladila.
Výsledek hlasování: Pro 4
Usnesení č. 40/1 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 bod „5. Schválení smlouvy o výpůjčce a darovací“. Ze strany zastupitelů nebyly
k návrhu programu vzneseny návrhy na doplnění.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo Obce Skrchov schvaluje následující program zasedání zastupitelstva:
1. Vodovod Skrchov – řešení nedostatku vody ve vodojemu.
2. Kontrola plnění přijatých usnesení.
3. Oprava zvoničky.
4. Rozpočtové opatření č. 7/2018.
5. Schválení smlouvy o výpůjčce a darovací.
6. Různé.
Výsledek hlasování: Pro 4
Usnesení č. 40/2 bylo schváleno.

Proti

0

Zdrželi se

0

1. Vodovod Skrchov – řešení nedostatku vody ve vodojemu.
Předsedající přivítala přítomné hosty a uvedla bod programu zasedání s tím, že při
předchozím projednávání řešení nedostatku vody bylo obci navrženo buď vydání vyhlášky
omezující užívání vody z veřejného vodovodu k napouštění bazénů, zalévání záhonů a mytí
aut, nebo vydání stavební uzávěry na připojování nových odběratelů vody z veřejného
vodovodu. Obec se rozhodla vydat vyhlášku omezující užívání vody, protože nechtěla
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znemožnit napojení na veřejný vodovod obyvatelům, kteří v obci žijí a mají vlastní studnu,
v případě, že jim studna vyschne. Právě k takovému případu došlo a ze strany vodárenské
společnosti nebyl vydán souhlas k připojení k vodovodu.
Obec spolupracuje při řešení problému nedostatku vody a je ochotna hradit návozy vody, ale
chce, aby stávající obyvatelé měli možnost se připojit na veřejný vodovod. K navrženému
řešení nedostatku vody předsedající uvedla, že obec by potřebovala další nabídku pro
možnost srovnání.
Tajemník Svazku VaK Ing. Petr Tioka uvedl, že jsou dvě cesty řešení – je možno bez
výběrového řízení přes Svazek zadat VAS, aby zpracovala potřebnou dokumentaci a vyřídila
vše potřebné, nebo vypsat výběrové řízení a oslovit několik firem, aby podaly nabídky.
Pokud jde o financování projektu, má existovat možnost požádat o úvěr Státní fond životního
prostředí – tato možnost zatím nefunguje, protože fondu na to nebyly přiděleny finance.
Nebo Svazek požádá o komerční úvěr a obec by Svazku hradila splátky.
Předsedající se dále zeptala, jaký je nyní stav vody ve vodojemu – v červnu se navážely
4 cisterny, zda bylo potřeba v červenci a srpnu navážet vodu.
Výrobně-technický náměstek Ing. Pavel Mikulášek uvedl, že v červenci a srpnu se voda
nenavážela, a také upřesnil, že cisterna VAS není určena k navážení vody do vodojemů, ale k
dovozu vody v případě poruch a oprav. VAS není schopna technicky zvládnout dovážení
vody do vodojemů cisternami pro všechny obce, které mají nedostatek vody. K možnosti
připojování nových odběratelů na vodovod uvedl, že ve stejné situaci jsou např. obyvatelé
nové výstavby ve Vranové, kteří několikátý rok čekají na to, až se vyřeší nedostatek vody a
budou se moci připojit – těžko by jim mohl vysvětlit, proč v jedné obci mají jiný přístup než
v druhé. Na námitku zastupitelů, že tady jde o jednoho odběratele, který odběr vody
významně neovlivní uvedl, že chce zachovat stejný systémový přístup ve všech obcích, které
se potýkají s nedostatkem vody.
Předsedající uvedla, že obec spolupracuje na řešení problému a pokud VAS nezvládá
dovoz vody do vodojemu, tak si dovoz objedná u doporučené firmy, ale trvá na tom, aby bylo
umožněno stávajícím obyvatelům se napojit na vodovod, pokud přijdou o vlastní zdroj vody.
Ing. Mikulášek uvedl, že pokud bude obec brát problém nedostatku vody na vědomí
a bude spolupracovat na řešení problému, je ochoten vydávat souhlas pro napojení
stávajících obyvatel.
V průběhu projednávání tohoto bodu programu zasedání přišla paní Ludmila Drahošová.
Ze strany zastupitelů byly vzneseny dotazy, zda je navržené řešení jediným možným –
jestliže např. nevadí přímé napojení Telurie na Vlkovský přivaděč, proč není možné přímé
napojení obce s podstatně nižší spotřebou, zda nehrozí snížení vydatnosti vodního zdroje ve
Vlkově, zda není možno posílit prameniště a jak vysoké by mohly být splátky obce Svazku v
případě realizace projektu.
Ohledně přímého napojení obce na Vlkovský přivaděč uvedl Ing. Mikulášek, že
existuje jakýsi historický stav, který není ideální a který není možné dále zhoršovat. Přímé
přípojky na Vlkovském přivaděči jsou dálkově monitorovány a v době předpokládaného
nulového odběru dálkově uzavírány, pomocí čehož jsou monitororovány případné úniky v
přivaděči. Navíc tlakové poměry v přivaděči by neumožnily zásobování všech obyvatel v
obci.
Pokud jde o možnost posílení prameniště ve Skrchově, pak se jedná o mělký zdroj – v
nynějším suchu zaznamenávají u všech mělkých zdrojů pokles vydatnosti, někde až na 20%
běžného stavu – jistotu dostatku vody poskytují pouze hluboké vrty, které netrpí poklesem
vydatnosti vlivem sucha.
Pokud jde o možnost poklesu vydatnosti vodního zdroje ve Vlkově, tak v tomto případě,
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nebo v případě jiné poruchy Vlkovského přivaděče je VAS schopna zajistit dodávky vody z
vodojemu v Letovicích, který je možno zásobovat z jiných zdrojů prostřednictvím páteřních
vodovodů.
Pokud jde o velikost splátek, které by obec hradila Svazku za úvěr, uvedl Ing. Tioka, že by
předpokládal jejich rozložení na cca 10 let.
V závěru jednání uvedl Ing. Tioka, že Svazek zpracuje výzvu na vypracování
projektové dokumentace, Ing. Mikulášek uvedl, že VAS trvá na navrženém technickém
řešení a je nutné, aby vybraný projektant byl schopen splnit potřebné náležitosti, což bude
uvedeno v podmínkách výběrového řízení.
S tímto závěrem se Ing. Petr Tioka a Ing. Pavel Mikulášek se zastupiteli rozloučili a
odešli. Zastupitelé po krátké diskuzi schválili následující usnesení:
Návrh usnesení :
Zastupitelstvo Obce Skrchov schvaluje, aby byla Svazkem VaK zpracována dokumentace
pro výběrové řízení na vypracování projektové dokumentace projektu „Skrchov – napojení
na SV Letovice“.
Výsledek hlasování: Pro 5
Proti
Usnesení č. 40/3 bylo schváleno.

0

Zdrželi se

0

2. Kontrola plnění přijatých usnesení
Předsedající informovala přítomné o stavu plnění usnesení přijatých na minulém
zasedání zastupitelstva:
• Schválené rozpočtové opatření č. 6/2018 bylo postoupeno účetní obce.
• Smlouvy o právu k provedení stavby a budoucím zřízení služebnosti byly uzavřeny.
• Obecně závazná vyhláška č. 1/2018 k regulaci zásobování vodou byla vyvěšena
a roznešena obyvatelům.
Výpis usnesení z předchozího zasedání zastupitelstva obce je uveden příloze zápisu.

3. Oprava zvoničky.
Předsedající seznámila zastupitele s cenovou nabídkou na opravu zvoničky – stav
zvoničky je takový, že již vyžaduje opravu – je třeba provést ošetření proti dřevokaznému
hmyzu, vyměnit hnijící šindele a ošetřit povrch proti povětrnostním vlivům. Dodavatel
navrhl osadit okna dřevěnými žaluziemi, aby se zabránilo vnikání deště a sněhu. Cena opravy
je 42.000 Kč bez DPH. Cenová nabídka je uvedena v příloze zápisu.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo Obce Skrchov schvaluje provedení opravy zvoničky dle cenové nabídky v
ceně 42.000 Kč bez DPH.
Výsledek hlasování: Pro 5
Usnesení č. 40/4 bylo schváleno.

Proti

0

Zdrželi se
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0

4. Rozpočtové opatření č. 7/2018.
Předsedající seznámila zastupitele s rozpočtovým opatřením č. 7/2018, které na straně
výdajů zavádí a navyšuje položky opravy zvoničky a pamětní desky I. Světové války a
ponižuje položky rezerv. Plné znění rozpočtového opatření je uvedeno v příloze zápisu.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo Obce Skrchov schvaluje rozpočtové opatření č. 7/2018.
Výsledek hlasování: Pro 5
Usnesení č. 40/5 bylo schváleno.

Proti

0

Zdrželi se

0

5. Schválení smlouvy o výpůjčce a darovací.
Předsedající seznámila zastupitele s upraveným návrhem Smlouvy o výpůjčce a
darovací, na základě které budou občanům vydávány kompostéry. Smlouva již byla
schválená dříve, protože ale bylo dodatečně oznámeno, že je třeba každý rok provádět
vyúčtování kompostérů, je do smlouvy doplněno ustanovení o povinnosti vypůjčitele nahlásit
1x ročně množství vyprodukovaného kompostu. Návrh smlouvy je uveden v příloze zápisu.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo Obce Skrchov schvaluje Smlouvu o výpůjčce a darovací o užívání
zahradních kompostérů.
Výsledek hlasování: Pro 5
Proti
Usnesení č. 40/6 bylo schváleno.

0

Zdrželi se

0

6. Různé
Předsedající seznámila zastupitele s následujícím:

a) Byl představen návrh pomníku občanům padlým v I. světové válce; jména padlých
byla zjištěna v kronice, cena pomníku včetně usazení je 46.000 Kč.

b) Byly zaslány připomínky k návrhu projektu rekonstrukce silnice I/43 – k projednání
připomínek se dnes uskutečnilo jednání – v rámci nynější etapy realizace se nebude řešit
podchod, obec připomínkovala záměr vymístění autobusových zastávek od silnice I/43 – v
rámci rekonstrukce chtějí zachovat pouze zastávky na Borové, což by znamenalo, že z
nejvzdálenějšího konce obce by to na zastávku bylo 1,5 km.
Stanovisko ŘSD je, že pokud nedojde k vybudování podchodu a vymístění autobusových
zastávek, nebude se překládat silnice dále od domů – pouze by se na ní opravil povrch.

c) Ve čtvrtek 30. 8. proběhne v obci v době od 8:00 – 10:00 hod odpočet elektroměrů.
d) Bylo navrženo umístit kreslenou mapu ke křižovatce poblíž posypové bedny.
e) Všechny kandidátní listiny do podzimních komunálních voleb byly zaregistrovány.
f) Je vypsán dotační titul na řešení ploch pro umístění kontejnerů – je zvažováno, zda se
nepokusit zakoupit nevyužívanou nemovitost č.p. 18 a nezřídit zde otevřený sběrný dvůr.
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Zasedání bylo ukončeno v 21:45, přítomno 5 zastupitelů ze 7.

Přílohy zápisu:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Prezenční listina
Kopie oznámení o konání zasedání zastupitelstva
Výpis přijatých usnesení
Kopie usnesení přijatých na minulém zastupitelstvu
Cenová nabídka na opravu zvoničky
Rozpočtové opatření č. 7/2018
Návrh smlouvy o výpůjčce a darovací

Zápis byl vyhotoven dne: 7. září 2018

zapisovatel:

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

ověřovatelé:

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

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

starostka:

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