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

Zasedání Zastupitelstva Obce Skrchov

č. 15

konané dne 28 . 7. 20 20
Zasedání se konalo v budově obecního úřadu, zahájeno bylo v 18:20 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 paní Martu Oujezdskou.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo Obce Skrchov určuje zapisovatelem pana Františka Bubeníka
a ověřovateli zápisu pana Petra Kopečného a paní Martu Oujezdskou
Výsledek hlasování: Pro 6
Usnesení č. 15/1 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. V programu zasedání
navrhla změnit znění bodu programu zasedání č. 4 a doplnit program zasedání o další dva 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 budoucí smlouvě o zřízení služebnosti liniové stavby.
3. Spoluúčast na vypořádání věcného břemene vodovodu Skrchov.
4. Schválení protokolu o předání nádoby na směsný odpad.
5. Rozpočtové opatření č. 3/2020.
6. Smlouvy s ŘSD.
7. Různé.
Výsledek hlasování: Pro 6
Usnesení č. 15/2 bylo schváleno.

Proti

0

Zdrželi se

0

1. Kontrola plnění přijatých usnesení
Předsedající informovala přítomné o stavu plnění usnesení přijatých na minulém
zasedání zastupitelstva:
• Schválený závěrečný účet, schválená účetní závěrka a schválené vyřazení nepotřebného
majetku z evidence bylo postoupeno účetní obce.
• Projekt koncepce rozvoje a revitalizace VO a zpracování podkladů a žádosti o dotaci
– je řešeno.
• Zpevněná plocha pro přístřešek – je budována, pořízení přístřešku – je zaplacena záloha.
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• Schválený nákup popelnic – popelnice dodány, jejich vydávání bude projednáno na
dnešním zasedání.
• Majetkové vypořádání vodohospodářské infrastruktury vodovodu Skrchov – připravena
smlouva mezi obcí a Svazkem, bude projednáno na dnešním zasedání.
Výpis usnesení z předchozího zasedání zastupitelstva obce je uveden příloze zápisu.

2. Schválení smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti liniové stavby.
Předsedající seznámila zastupitele se smlouvou o umístění a provedení části vodovodní
sítě na pozemku vlastníka a smlouvou o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti liniové stavby
mezi obcí a Svazkem VaK, dle které Svazek na pozemku ve vlastnictví obce p.č. 294/1
ostatní komunikace, k.ú. Skrchov, podle projektové dokumentace vyhotovené firmou
PROVO, spol. s r.o. realizuje stavbu vodovodního řadu propojujícího vodovodní přivaděč
a přípojný řad do VDJ Skrchov, včetně výstavby nové čerpací stanice a rekonstrukce
stávajícího vodojemu Skrchov. Návrh smlouvy je uveden v příloze zápisu.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo Obce Skrchov pověřuje starostku podepsáním smlouvy o budoucí smlouvě
o zřízení služebnosti liniové stavby.
Výsledek hlasování: Pro 6
Usnesení č. 15/3 bylo schváleno.

Proti

0

Zdrželi se

0

3. Spoluúčast na vypořádání věcného břemene vodovodu Skrchov.
Předsedající seznámila zastupitele obce s návrhem Smlouvy o účasti obce na
spolufinancování úhrady za zřízení služebnosti liniové stavby spojené s akcí "Skrchov,
napojení na SV Letovice", kdy vlastníci pozemků dotčených touto stavbou podmínili svůj
souhlas tím, že dojde k majetkoprávnímu vypořádání dříve vybudované vodohospodářské
infrastruktury. Svazek zaslal geometrický plán a rozsah výměr dotčených věcným břemenem
– celkový rozsah výměr vlastníků požadujících majetkové vypořádání je 961 m2, vlastníci
pozemků požadují jako náhradu částku 25.000 Kč, která převyšuje náhradu obvykle
poskytovanou Svazkem; proto část náhrady uhradí obec. Dle návrhu Smlouvy uhradí Svazek
částku 4.805 Kč, obec Skrchov se bude podílet částkou 20.195 Kč.
Návrh Smlouvy o účasti obce na spolufinancování úhrady za zřízení služebnosti a výkaz
výměr, dotčených věcným břemenem dle geometrického plánu, je uveden v příloze zápisu.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo Obce Skrchov souhlasí se spoluúčastí ve výši 20.195 Kč na úhradě Svazku
vodovodů a kanalizací vlastníkům pozemků za zřízení služebnosti liniové stavby.
Zastupitelstvo Obce Skrchov pověřuje starostku podepsáním Smlouvy o účasti obce na
spolufinancování úhrady za zřízení služebnosti liniové stavby spojené s akcí „Skrchov,
napojení na SV Letovice“
Výsledek hlasování: Pro 6
Usnesení č. 15/4 bylo schváleno.

Proti

0

Zdrželi se
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0

4. Schválení protokolu o předání nádoby na směsný odpad.
Předsedající předložila zastupitelům k projednání Protokol o předání nádoby na
směsný odpad, na základě kterého budou zakoupené nádoby předávány občanům – nádoby
budou označeny čipem a čárovým kódem, které budou přiřazeny k jednotlivým popisným
číslům. Vypůjčitel nádoby na směsný odpad odpovídá za její stav, v případě jejího zničení
nebo ztráty bude povinnen uhradit novou, a u obecního úřadu zajistit nové označení čipem a
čárovým kódem. V případě odstěhování je povinnen popelnici vrátit, nebo zajistit uzavření
nového protokolu o předání s novým majitelem.
Protokol o předání nádoby na směsný odpad je uveden v příloze zápisu.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo Obce Skrchov souhlasí s vydáváním nádob na TKO dle Protokolu o
předání nádoby na směsný odpad.
Výsledek hlasování: Pro 6
Usnesení č. 15/5 bylo schváleno.

Proti

0

Zdrželi se

0

5. Rozpočtové opatření č. 3/2020.
Předsedající seznámila zastupitele s rozpočtovým opatřením č. 3/2020, které na straně
příjmů navyšuje rozpočet obce prostředky z úspory z minulých let, na straně výdajů navyšuje
položku "Pitná voda" (úhrada věcných břemen) a "Ostatní činnosti související se službami
pro obyvatelstvo" – vybudování přístřešku a základu pro přístřešek.
Plné znění rozpočtového opatření je uvedeno v příloze zápisu.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo Obce Skrchov schvaluje rozpočtové opatření č. 3/2020.
Výsledek hlasování: Pro

6

Proti

0

Zdrželi se

0

Usnesení č. 15/6 bylo schváleno.

6. Smlouvy s ŘSD.
Předsedající seznámila zastupitele s dopisem PK OSSENDORF s.r.o., ve kterém žádají
obec coby vlastníka pozemků dotčených stavbou "I/43 Letovice – Rozhraní, úsek 3, km3,140
– 4,440" o uzavření Smlouvy o právu provést stavbu. Předsedající uvedla, že s uzavřením
smlouvy jako takové by souhlasila, má však za to, že obec má právo předtím se seznámit s
projektovou dokumentací, což obci zatím umožněno nebylo – z jednání, kterých se účastnili
zástupci obce totiž vyplynulo, že se počítá se změnami oproti schválenému územnímu
rozhodnutí. Dopis a Smlouva o právu provést stavbu je uvedena v příloze zápisu.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo Obce Skrchov neschvaluje uzavření smlouvy o právu provést stavbu
č. 03MP-005032 a požaduje dodání projektové dokumentace pro stavební povolení
z důvodu rozporu a změn mezi schválenou dokumentací pro územní řízení.
Tuto smlouvu není možno uzavřít dle dodané přílohy smlouvy „Výřez situace“.
Výsledek hlasování: Pro 6
Usnesení č. 15/7 bylo schváleno.

Proti

0

Zdrželi se
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0

Dále bylo jednáno o tom, že stále není jasné, jak bude koncipována rekonstrukce úseku
č.2 – tj. od křižovatky po konec Borové spadající pod Letovice – např. není jasné, zda bude
nebo nebude proveden odsun komunikace od obytných domů, zda bude nebo nebude
vybudován podchod pro pěší, zda budou vymístěny autobusové zastávky, jaká opatření
budou přijata pro splnění hygienických norem (hlučnost dopravy). Proto bylo navrženo
iniciovat vyvolání jednání, kde by toto bylo vyjasněno.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo Obce Skrchov požaduje vyvolat jednání o realizaci úseku č. 2 a změn v
úseku č. 3 stavby „I/43 Letovice – Rozhraní“.
Výsledek hlasování: Pro 6
Usnesení č. 15/8 bylo schváleno.

Proti

0

Zdrželi se

0

7. Různé.
Předsedající seznámila zastupitele s následujícím:

a) V věci posílení mobilního signálu v obci informovala společnost O2 o tom, že zahájila
jednání s cílem obnovení základové stanice na objektu fy. BaL Teluria. Prověřují také,
zda by bylo možno se napojit na optickou síť vedle železniční trati. Sdělení mobilního
operátora je uvedeno v příloze zápisu.

b) Bylo zrušeno druhé kolo výzvy dotací JMK na budování cyklotras – viz. příloha zápisu. Ve
věci obnovení polní cesty s cyklotrasou na Meziříčko se zatím zajišťuje stavební povolení.

c) Senátorka Ing. Vítková svolává na srpen jednání zástupců kraje se zástupci MŽP ohledně
domovních čističek odpadních vod – JMK byl jediný kraj, který nežádá o dotace na domovní
čističky.

d) Pan Petr Kopečný představil finální podobu grafiky obecních stránek, je hotová
základní kostra, budou odděleny aktuality v obci od aktualit v okolí.

Zasedání bylo ukončeno v 20:00 hod., přítomno 6 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
Smlouva o umístění a provedení části vodovodní sítě na pozemku vlastníka a o budoucí
smlouvě o zřízení služebnosti liniové stavby
6. Návrh Smlouvy o účasti obce na spolufinancování úhrady za zřízení služebnosti
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7. Výkaz výměr dotčených věcným břemenem dle geometrického plánu
8. Protokol o předání nádoby na směsný odpad
9. Rozpočtové opatření č. 3/2020.
10. Dopis PK OSSENDORF s.r.o.
11. Smlouva o právu provést stavbu
12. Výpis z usnesení č. 15/7 a č. 15/8
13. Sdělení mobilního operátora
14. Zrušení druhého kola výzvy – dotace na cyklotrasy

Zápis byl vyhotoven dne: 6. srpna 2020

zapisovatel:
pan František Bubeník

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

ověřovatelé:
pan Petr Kopečný

paní Marta Oujezdská

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

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

starostka obce:
paní Věra Kolářová

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