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

Zasedání Zastupitelstva Obce Skrchov

č. 17

konané dne 22 . 12. 2020
Zasedání se konalo v budově obecního úřadu, zahájeno bylo v 18:12 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 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 6
Usnesení č. 17/1 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. Rozpočtové opatření č. 5/2020 a č. 6/2020.
3. Schválení Plánu inventur a inventarizační komise.
4. Zpráva Finančního výboru.
5. Schválení Rozpočtu obce Skrchov na rok 2021.
6. Schválení Střednědobého výhledu rozpočtu obce Skrchov na rok 2022 – 2023.
7. Projednání žádosti o příspěvek na rok 2021.
8. Schválení vyplácených odměn na rok 2021.
9. Schválení dohod o pracovní činnosti a dohod o provedení práce pro zastupitele na rok
2021.
10. Projednání výše poplatku za směsný komunální odpad na rok 2021.
11. Schválení OZV obce Skrchov č. 4/2020 o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů.
12. Ceník obce Skrchov.
13. Projednání záměru dispozice s nemovitostí ve vlastnictví obce Skrchov.
14. Schválení žádosti o dotaci a smlouvy o dílo.
15. Projednání zpracování projektové dokumentace.
16. Projednání zprávy z dílčího přezkoumání hospodaření obce Skrchov za rok 2020.
17. Stav přípravy opravy I/43, stav místní komunikace a svoz komunálních odpadů.
18. Nové webové stránky obce.
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19. Výsledky dotazníku programu rozvoje obce Skrchov.
20. Zpráva k mobilnímu signálu a internetu.
21. Stav přípravy napojení VDJ – Skrchov.
22. Různé.
Výsledek hlasování: Pro 6
Usnesení č. 17/2 bylo schváleno.

Proti

0

Zdrželi se

0

Po schválení programu přišla v 18:15 hod. paní Ludmila Drahošová.

1. Kontrola plnění přijatých usnesení
Předsedající informovala přítomné o stavu plnění usnesení přijatých na minulém
zasedání zastupitelstva:
• Smlouva o příspěvku na financování služeb sociální prevence a sociálního poradenství
byla uzavřena a odeslána.
• Je uzavřena smlouva s firmou "Dotace pro Vás s.r.o." na zpracování "Programu rozvoje
obce Skrchov", realizuje se.
• Je uzavřen Dodatek č.1 ke Smlouvě o provozování elektronické spisové služby.
• Rozpočtové opatření č. 4/2020 bylo realizováno
Výpis usnesení z předchozího zasedání zastupitelstva obce je uveden příloze zápisu.

2. Rozpočtové opatření č. 5/2020 a č. 6/2020.
Předsedající seznámila zastupitele s rozpočtovým opatřením č. 5/2020, které přijala v
rámci svěřené pravomoce provádět rozpočtová opatření dne 31. 10. 2020 – v rámci tohoto
rozpočtového opatření došlo na straně výdajů k přesunu příspěvku Svazku VaK na úhradu
věcného břemene na jinou položku.
Dále předsedající seznámila zastupitele s rozpočtovým opatřením č. 6/2020, kde na
straně výdajů dochází k navýšení položek Volby do zastupitelstev územních samosprávných
celků a položek Sběr a svoz komunálních odpadů, oproti tomu je ponížena položka Pitná
voda.
Plná znění rozpočtových opatření jsou uvedena v příloze zápisu.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo Obce Skrchov bere na vědomí rozpočtové opatření č. 5/2020
a schvaluje rozpočtové opatření č. 6/2020.
Výsledek hlasování: Pro

7

Proti

0

Zdrželi se

0

Usnesení č. 17/3 bylo schváleno.

3. Schválení Plánu inventur a inventarizační komise.
Předsedající seznámila zastupitele s Plánem inventur na rok 2020 – řádnou
inventarizací k 31. 12. 2020. Inventarizační komise zahájí svou činnost 28. 12. 2020
a ukončí ji k 31. 1. 2021. K zajištění inventarizace se zřizuje jedna inventarizační komise ve
složení:
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předseda: pan Petr Kopečný
členové: paní Alena Smilovská, pan Ladislav Chladil, paní Věra Kolářová (osoba odpovědná
za správu majetku obce) a paní Jana Hejlová (osoba odpovědná za účetnictví).
Plán inventur na r. 2020 je uveden v příloze zápisu.
Před hlasováním uvedl pan Ladislav Chladil, že se ve věci členství v inventarizační komisi
cítí být podjatý a ve střetu zájmů, a proto se zdrží hlasování.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo Obce Skrchov schvaluje Plán inventur na rok 2020 a inventarizační komisi
ve složení: předseda pan Petr Kopečný, členové paní Alena Smilovská a pan Ladislav
Chladil, starostka obce paní Věra Kolářová a účetní paní Jana Hejlová.
Výsledek hlasování: Pro

6

Proti

0

Zdrželi se

1

Usnesení č. 17/4 bylo schváleno.

4. Zpráva Finančního výboru.
Předsedající předala slovo panu Petru Kopečnému, který zastupitele informoval o
jednání Finančního výboru, které se uskutečnilo 24. 11. 2020 a na kterém byl projednán
návrh rozpočtu obce na rok 2020.
Zápis z jednání Finančního výboru je uveden v příloze zápisu.

5. Schválení Rozpočtu obce Skrchov na rok 2021.
Předsedající předložila zastupitelstvu k projednání návrh rozpočtu obce na příští rok,
návrh rozpočtu byl vyvěšen na úřední desce a webových stránkách obce tak, jak ukládá
zákon, k návrhu rozpočtu nebyly podány námitky nebo připomínky.
Při návrhu příjmové části rozpočtu byl zohledněn možný výpadek příjmů v souvislostí
s COVID-19 a s možným zrušením superhrubé mzdy. Návrh rozpočtu je koncipován jako
schodkový, příjmy se předpokládají ve výši 1.643 tisíc Kč, celkové výdaje se předpokládají
ve výši 3.991 tisíc Kč, schodek ve výši 2.348 tisíc Kč bude kryt zůstatkem na účtu –
prostředky ušetřenými z minulých let.
Návrh rozpočtu obce na rok 2021 je uveden v příloze zápisu.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo Obce Skrchov schvaluje rozpočet Obce Skrchov na rok 2021 s tím,
že závazným ukazatelem rozpočtu jsou jednotlivé paragrafy rozpočtové skladby.
Výsledek hlasování: Pro 7
Usnesení č. 17/5 bylo schváleno.

Proti

0

Zdrželi se

0

6. Schválení Střednědobého výhledu rozpočtu obce Skrchov na rok 202 2 –
202 3.
Předsedající dále seznámila zastupitele s Návrhem střednědobého výhledu rozpočtu
obce Skrchov na rok 2022 – 2023. Návrh uvádí předpokládané výše příjmů a výdajů v
jednotlivých odhadnutelných položkách – na rok 2022 jsou předpokládány příjmy a výdaje
ve výši 2,2 mil. Kč, na r. 2023 ve výši 1,95 mil. Kč.
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu obce na rok 2022 – 2023 je uveden v příloze zápisu.
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Návrh usnesení:
Zastupitelstvo Obce Skrchov schvaluje střednědobý výhled rozpočtu obce Skrchov
na rok 2022 – 2023 ve znění zveřejněného návrhu.
Výsledek hlasování: Pro 7
Usnesení č. 17/6 bylo schváleno.

Proti

0

Zdrželi se

0

7. Projednání žádosti o příspěvek na rok 2021.
Předsedající předložila k projednání žádost diecézní charity Blansko, která jako
poskytovatel sociálních služeb žádá o spolufinancování provozu týdenního stacionáře
Emanuel Doubravice a Centra denních služeb Emanuel Boskovice – pro rok 2021 je žádáno
o spolufinancování nákladů 37.997 Kč, které budou vynaloženy v souvislosti s pobytem
1 klienta z naší obce v těchto zařízeních..
V diskuzi bylo dohodnuto přispět stejně jako v uplynulých letech částkou 7.000 Kč, což
je přibližně částka, kterou obec obdrží ze státního rozpočtu na jednoho občana.
Žádost Diecézní charity Blansko je uveden v příloze zápisu.
Návrh usnesení:
Na základě žádosti Oblastní charity Blansko, Komenského 19, 678 01 Blansko, schvaluje
Zastupitelstvo Obce Skrchov příspěvek na rok 2021 ve výši 7.000 Kč a na tuto částku
ukládá starostce uzavřít veřejnoprávní smlouvu.
Výsledek hlasování: Pro 7
Usnesení č. 17/7 bylo schváleno.

Proti

0

Zdrželi se

0

8. Schválení vyplácených odměn na rok 2021.
Předsedající předložila zastupitelům k projednání výši odměn vyplácených obecním
úřadem v roce 2021 – v diskuzi bylo dohodnuto ponechat výši odměn ve stejné výši jako v
tomto roce.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo Obce Skrchov stanovuje svým neuvolněným členům s účinností od 1. 1.
2021 za výkon funkce odměny za měsíc v následujících částkách:
• neuvolněný starosta obce
15.000,- Kč
• neuvolněný místostarosta obce
2.000,- Kč
• neuvolněný člen zastupitelstva
500,- Kč
• výkon funkce předsedy výboru ZO
0,- Kč (náleží pouze odměna člena ZO)
• výkon funkce člena výboru ZO
0,- Kč (náleží pouze odměna člena ZO)
• v případě souběhu funkcí předsedy výboru a člena dalšího výboru nebude poskytována
souhrnná odměna
• člen výboru ZO, který není člen ZO
100,- Kč
V případě personální změny v obsazení jednotlivých funkcí, tj. v případě nového zvolení do
funkce (starosty, místostarosty, předsedy, člena výborů) bude odměna náležet ode dne
zvolení do funkce. V případě nového člena zastupitelstva obce (nástupu náhradníka na
uvolněný mandát) ode dne složení slibu.
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Schválené odměny vyplácené na základě dohod od 1. 1. 2021:
Odměny vyplácené 1 x ročně:
• SPOZ (2 osoby)

1.500,- Kč

Odměny vyplácené 1 x měsíčně:
• knihovnice
• kronikář
• správa PC, web obce
• účetní
• správa hřiště

1.500,- Kč
200,- Kč
5.000,- Kč
6.000,- Kč
700,- Kč

Odměny pro práce konané na základě dohody o provedení práce:
•
•

prohrnování komunikací traktorem
ostatní práce pro obecní úřad

Výsledek hlasování: Pro 7
Usnesení č. 17/8 bylo schváleno.

Proti

500,- Kč/hod
100,- Kč/hod
0

Zdrželi se

0

9. Schválení dohod o pracovní činnosti a dohod o provedení práce pro
zastupitele na rok 2021.
Předsedající předložila zastupitelstvu ke schválení dohody o pracovní činnosti
zastupitelů:
- Dohodu o pracovní činnosti s panem Petrem Kopečným na správu webových stránek obce
a počítačové sítě.
- Dohodu o pracovní činnosti s panem Antonínem Konůpkou na správu dětského hřiště.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo Obce Skrchov schvaluje dohody o pracovní činnosti
- s panem Petrem Kopečným na správu počítačové sítě,
- s panem Antonínem Konůpkou na správu dětského hřiště
Výsledek hlasování: Pro 7
Usnesení č. 17/9 bylo schváleno.

Proti

0

Zdrželi se

0

Dále předsedající předložila zastupitelstvu ke schválení dohody o provedení práce
zastupitelů:
- Dohodu o provedení práce č. 2021/1 s paní Martou Oujezdskou na úklid sněhu, sekání a
úklid trávy, úklid sportovního areálu a obce, přípravu akcí pro děti a dospělé, roznos
letáčků.
- Dohodu o provedení práce č. 2021/2 s panem Františkem Bubeníkem na úklid sněhu,
posyp chodníků a silnic, sekání a úklid trávy, zajištění roznosu volebních lístků.
- Dohodu o provedení práce č. 2021/3 s paní Věrou Kolářovou na úklid sněhu, posyp
chodníků a silnic, sekání a úklid trávy, stříhání keříků, úklid obce a sportovního areálu,
úklid obecního úřadu, sklepních, půdních prostor a klubovny, příprava akcí pro děti a
dospělé, úklid a příprava volebních prostor – volby 2021.
Předložené návrhy dohod o pracovní činnosti a dohod o provedení práce jsou uvedeny
v příloze zápisu.
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Návrh usnesení:
Zastupitelstvo Obce Skrchov schvaluje dohody o provedení práce
- č. 2021/1 s paní Martou Oujezdskou,
- č. 2021/2 s panem Františkem Bubeníkem a
- č. 2021/3 s paní Věrou Kolářovou.
Výsledek hlasování: Pro 7
Proti
Usnesení č. 17/10 bylo schváleno.

0

Zdrželi se

0

10. Projednání výše poplatku za směsný komunální odpad na rok 2021.
Předsedající předložila zastupitelstvu k projednání výši polatku za komunální odpad na
rok 2021 – přitom je třeba vycházet ze skutečných nákladů posledního, již uzavřeného,
období, tedy z nákladů v roce 2019.
V r. 2019 vynaložila obec za svoz a uložení netříděného komunálního odpadu a
biologicky rozložitelného odpadu (BRKO) celkem 84.690,25 Kč, za likvidaci tříděného
odpadu ( plasty, sklo, papír) obec zaplatila celkem 26. 290,- Kč, přičemž za účast v systému
Ekokom obec obdržela částku 10.776,50 Kč.
V r. 2019 měla obec 126 poplatníků poplatku za komunální odpad – 114 občanů zde
bylo přihlášeno k trvalému pobytu, dalších 12 majitelů nemovitostí zde vlastnilo rekreační
objekt. Podíl nákladů vynaložených na likvidaci netříděného komunálního odpadu a
biologicky rozložitelného odpadu (84.690,25 Kč) a počtu poplatníků (126) dává možnou výši
poplatku za komunální odpad na r. 2021, t.j. 672,15 Kč.
V diskuzi se zastupitelé vyslovili pro ponechání výše poplatku ve stávající výši 400 Kč
na poplatníka – pro obec to bude znamenat, že bude cca 272 Kč na poplatníka doplácet,
současně ale obec v příštím roce přejde na nový způsob třídění a svážení odpadu, kdy nádoby
na tříděný odpad budou u každého domu. Proto se zastupitelé rozhodli ponechat výši
poplatku za komunální odpad na stávající výši, a upravit jej až na základě zkušenosti s
novým způsobem svozu.
Kalkulace výše poplatku za komunální odpad na rok 2021 je uvedena v příloze zápisu.

11. Schválení OZV obce Skrchov č. 4/2020 o místním poplatku za provoz
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů.
Předsedající seznámila zastupitele s návrhem Obecně závazné vyhlášky obce Skrchov
č. 4/2020 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadů – v návaznosti na předchozí bod jednání je
stanovena výše poplatku na 400 Kč na rok, poplatek je splatný do 30. 6. příslušného
kalendářního roku. Návrh OZV č. 4/2020 je uveden v příloze zápisu.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo Obce Skrchov schvaluje Obecně závaznou vyhlášku obce Skrchov
č. 4/2020 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadů.
Výsledek hlasování: Pro 7
Proti
Usnesení č. 17/11 bylo schváleno.

0

Zdrželi se
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0

12. Ceník obce Skrchov.
Předsedající předložila zastupitelům k projednání návrh upraveného Ceníku obce
Skrchov – oproti dosud platnému Ceníku je navrženo vypustit pronájem přístřešků 3x3m a
6x3m z důvodu poškození přístřešku při zapůjčení. Dále je vypuštěna položka Přeprava
(do 3,5 t). Návrh Ceníku obce Skrchov je uveden v příloze zápisu.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo Obce Skrchov schvaluje Ceník obce Skrchov s platností od 22. 12. 2020.
Výsledek hlasování: Pro 7
Proti
0
Zdrželi se 0
Usnesení č. 17/12 bylo schváleno.

13. Projednání záměru dispozice s nemovitostí ve vlastnictví obce Skrchov.
Předsedající předložila zastupitelům k projednání záměr dispozice s nemovitostí ve
vlastnictví obce – předmětem záměru je oddělení tří částí pozemků o celkové výměře max.
122 m2 z pozemku par. č. 294/1, k. ú. Skrchov, vedené jako ostatní komunikace – ostatní
plocha:
- pozemek o výměře cca 56 m2, který vznikne souběžně vedle parcely č. 126/6
- pozemek o výměře cca 14 m2, který vznikne vedle parcely 126/1 a stavební parcely č.37
- pozemek o výměře cca 52 m2, který vznikne souběžně vedle parcely č. 128/4
vše v k. ú. Skrchov.
Tento záměr dispozice s nemovitostí ve vlastnictví obce byl projednán již v minulém
roce jako součást nabídky na směnu pozemků – tehdy bylo jeho projednání odloženo z
důvodu nejistoty ohledně vedení trasy vodovodního potrubí akce "Skrchov, napojení na SV
Letovice".
V diskuzi vyslovili zastupitelé souhlas s tímto záměrem, bylo však upozorněno na
potřebu vytýčení inženýrských sítí a zaměření sloupů s elektrickým vedením a VO, aby
nedošlo k odprodeji obecních pozemků s touto infrastrukturou.
Záměr dispozice s nemovitostí ve vlastnictví obce Skrchov je uveden v příloze zápisu.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo Obce Skrchov schvaluje záměr odprodeje obecního pozemku s tím,
že prodej proběhne dle pravidel pro prodej pozemků obce Skrchov (vytýčení ing. sítí obce,
sloupy VO).
Výsledek hlasování: Pro

7

Proti

0

Zdrželi se

0

Usnesení č. 17/13 bylo schváleno.

14. Schválení žádosti o dotaci a smlouvy o dílo.
Předsedající seznámila zastupitele se záměrem zpracovat projekt a podat žádost o
dotaci na realizaci Lokálního výstražného systému a digitálního povodňového plánu pro obec
Skrchov – od zpracování předchozího povodňového plánu došlo ke změně průtokových
poměrů vlivem rekonstrukce mostů na příjezdu do obce, dříve se také nepodařilo realizovat
čidlo hladiny řeky - v minulém roce došlo ke zvednutí hladiny Svitavy a náhonu, třebaže
čidlo na Rozhraní nezaznamenalo zvýšenou hladinu – součástí výstražného systému bude
vlastní čidlo hladiny. V rámci projektu bude také prověřen průtok v kanalizaci pod
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podjezdem pod železniční tratí, kam mají být dle projektu ŘSD svedeny srážkové vody od
rekonstruované I/43 a obslužné komunikace.
Byla projednána Smlouva o dílo na zpracování žádosti o dotaci, zpracování projektové
dokumentace, manažerské řízení projektu a zajištění výběrového řízení na dodavatele
projektu – celková cena za plnění předmětu smlouvy je 65.000 Kč bez DPH.
Smlouva o dílo je uvedena v příloze zápisu.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo Obce Skrchov schvaluje zpracování projektu a podání žádosti o dotaci na
„Lokální výstražný systém, digitální povodňový plán pro Obec Skrchov“
a pověřuje starostku obce podepsáním Smlouvy o dílo.
Výsledek hlasování: Pro

7

Proti

0

Zdrželi se

0

Usnesení č. 17/14 bylo schváleno.

15. Projednání zpracování projektové dokumentace.
Předsedající seznámila zastupitele s cenovou nabídkou firmy Hellstein na domovní
ČOV pro obecní úřad – původně u jiného dodavatele bylo uvažováno o čištění odpadních
vod z OÚ pomocí septiku kvůli nárazové potřebě při akcích – nevýhodou ale byly vysoké
provozní náklady. Tato firma tvrdí, že nárůst množství odpadních vod při akcích jejich
čistírna zvládá, náklady na projekt a vybudování ČOV činí dle cenové nabídky 281.700 Kč
bez DPH. Předsedající uvedla, že výstavbu a náklady by bylo možno rozložit do dvou roků –
v prvním zpracovat projekt a vyřídit stavební povolení, ve druhém realizovat ČOV.
V diskuzi vyslovila paní Ludmila Drahošová pochybnost o potřebnosti vybudování
ČOV pro obecní úřad a účelnosti takto vynaložených finančních prostředků, ostatní
zastupitelé zastávali stanovisko, že odpadní vody z OÚ je třeba nějak řešit také vzhledem k
nevyhovující poloze a stavu stávající žumpy.
Cenová nabídka s prospekty je uvedena v příloze zápisu.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo Obce Skrchov schvaluje zadání zpracování projektové dokumentace na
vybudování ČOV u obecního úřadu.
Výsledek hlasování: Pro

6

Proti

0

Zdrželi se

1

Usnesení č. 17/15 bylo schváleno, zdržela se paní Ludmila Drahošová.

16. Projednání zprávy z dílčího přezkoumání hospodaření obce Skrchov za rok
2020.
Předsedající informovala zastupitele o dílčím přezkoumání hospodaření obce za rok
2020, které proběhlo dálkovým způsobem dne 12. listopadu 2020. Při přezkoumání
hospodaření nebyly zjištěny chyby a nedostatky.
Zápis z dílčího přezkoumání je uveden v příloze zápisu.
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17. Stav přípravy opravy I/43, stav místní komunikace a svoz komunálních
odpadů.
Stav přípravy rekonstrukce I/43 – je podána žádost o vydání stavebního povolení na
úsek 3 – část prezentují jako opravu stávající komunikace, část jako rekonstrukci dle DUR
podle toho, jak se jim to hodí.
Stav místní komunikace – stavební úřad vypsal na 12. ledna jednání ohledně dalšího
postupu ve věci odstranění, případně úpravy, nepovolené stavby plotu na p.č. 309/5.
Oznámení o konání jednání je uvedeno v příloze zápisu.
Svoz komunálních odpadů – došlo ke změně termínu svozu odpadů – místo v úterý se
bude svážet v pondělí – to komplikuje svážení popelnic z kopečku na křižovatku; muselo by
se svážet už v pátek, čož by značně omezilo obyvatele dotčených domů. Proto předsedající
vede jednání s TS Malá Haná ohledně ceny za vyvážení této části obce multikárou.
Protože první svoz v novém roce proběhne až 11. ledna, bude 28. prosince mimořádný svoz
odpadů – Telurie má už dovolenou, ale pokusí se zajistit svezení popelnic ke křižovatce.
V 19:50 hod. odešla paní Marta Oujezdská.

18. Nové webové stránky obce.
Pan Petr Kopečný představil zastupitelům nové webové stránky obce, které byly
dokončeny a zprovozněny. Je možné je prohlížet také prostřednictvím chytrých telefonů,
je možné stáhnout aplikaci, pomocí které je uživatel informován o nových příspěvcích na
obecních stránkách. Náhled webových stránek obce je uveden v příloze zápisu.

19. Výsledky dotazníku programu rozvoje obce Skrchov.
Pan Petr Kopečný seznámil zastupitele s výsledky dotazníku k Programu rozvoje obce
Skrchov – bylo rozdáno 89 dotazníků, vrátilo se 22; v dotazníku vyjádřili občané nesouhlas s
některými chystanými projekty (propojení vodovodů, zastavení projektu oddálení silnice I/43
od zástavby, obslužná komunikace podél I/43, cyklostezka, ČOV u obecního úřadu,
reprezentační místnost), asi 60% občanů, kteří se vyjádřili, považují za nedostatečnou
občanskou a technickou vybavenost obce, ze které postrádají především místo pro setkávání
občanů (společenskou místnost, obchod, restaurační zařízení), kanalizaci v obci, špatný stav
komunikací, cyklotrasu na Letovice. Za klady života v obci naopak považují okolní přírodu,
dobrou dopravní obslužnost, hřiště a sportoviště v obci.
Výsledky dotazníku jsou uvedeny v příloze zápisu.

20. Zpráva k mobilnímu signálu a internetu.
Předsedající informovala zastupitele, že došlo ke znovuzprovoznění vysílače O2
v Telurii, čímž došlo k posílení mobilního signálu v obci.
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21. Stav přípravy napojení VDJ – Skrchov.
Předsedající informovala zastupitele o změně projektu napojení VDJ – Skrchov:
VAS Boskovice rekonstruuje Vlkovský přivaděč, přitom jej chtěla v obci přeložit do obecní
komunikace. Protože kvůli množství inženýrských sítí by to nebylo možné, navrhli vést
přivaděč mimo obec polem po druhé straně Svitavy a pak po zadní cestě za Telurií. Tím se
změní také místo napojení pro posílení obecního vodovodu – čerpací stanice bude u kraje
pole na příjezdu do obce. Díky tomu dojde ke zlevnění projektu – čerpací stanice se napojí na
obecní vodovod relativně krátkým propojením u brány do Telurie. Realizace tohoto pro obec
výhodnějšího řešení je možná díky souhlasu vlastníků soukromých pozemků.
V příloze zápisu email výrobně-technického náměstka VAS Boskovice s poděkováním
starostce za pomoc při jednání s vlastníky.

22. Různé.
Předsedající seznámila zastupitele s následujícím:

a) Obec obdržela nabídku na změnu dodavatele plynu, dle nabídky by měla obec oproti
stávajícímu dodavateli ušetřit 4.000 Kč ročně. Předsedající dále uvedla, že se
stávajícím dodavatelem plynu – společností E.ON je spokojená a změnu nedoporučila.
Nikdo ze zastupitelů nenavrhl zabývat se dále změnou dodavatele plynu.

b) Byl dokončen přístřešek ve sportovním areálu, na jaře se dodělá střecha a oplechování.
Zastupitelům byly fotografie zaslány emailem.

c) Předsedající požádala projektanta o zhodnocení stavu místní komunikace nad Borovou
a o posouzení možných úprav. Dle jeho názoru není problém v obecní cestě, ale
problém vzniká na poli nad cestou – zde je třeba situaci řešit. Rozhodně nedoporučoval
provádět v cestě jakékoli zásahy.

d) Byl pořízen vyřezávaný dřevěný betlém, byl umístěn mezi vánoční strom a vchod do
obecního úřadu.
Zasedání bylo ukončeno v 21:10 hod., přítomno 6 zastupitelů ze 7.

Přílohy zápisu:
1. Prezenční listina
2. Kopie oznámení o konání zasedání zastupitelstva
3. Výpis přijatých usnesení
4. Kopie usnesení přijatých na minulém zastupitelstvu
5. Rozpočtové opatření č. 5/2020
6. Rozpočtové opatření č. 6/2020
7. Plán inventur na rok 2020 – řádná inventarizace k 31. 12. 2020
8. Zápis z jednání Finančního výboru – 1/2020
9. Návrh rozpočtu obce Skrchov na rok 2021
10. Návrh střednědobého výhledu rozpočtu obce Skrchov na rok 2022 – 2023
11. Žádost Oblastní charity Blnsko o příspěvek na r. 2021
12. Návrhy dohod o pracovní činnosti a dohod o provedení práce se zastupiteli
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13. Kalkulace výše poplatku za komunální odpad na rok 2021
14. OZV č. 4/2020 o místním poplatku za komunální odpad
15. Ceník obce Skrchov
16. Záměr dispozice s nemovitostí ve vlastnictví obce Skrchov
17. Smlouva o dílo na Lokální výstražný systém, digitální povodňový plán
18. Cenová nabídka na ČOV
19. Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření obce Skrchov za rok 2020
20. Oznámení o konání jednání ve věci nepovolené stavby
21. Náhled webových stránek obce
22. Výsledky dotazníku k Programu rozvoje obce
23. Email od VAS Boskovice – jednání s vlastníky pozemků.
Zápis byl vyhotoven dne: 31. prosince 2020

zapisovatel:
pan František Bubeník

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

ověřovatelé:
pan Petr Kopečný

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

pan Ladislav Chladil

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

starostka obce:
paní Věra Kolářová

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