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

Zasedání Zastupitelstva Obce Skrchov

č. 10

konané dne 3. 12. 2019
Zasedání se konalo v budově obecního úřadu, zahájeno bylo v 18:16 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. 10/1 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 vypustit bod „20. OZV Skrchov č.5/2019 o místním poplatku za zhodnocení stavebního
pozemku možností jeho připojení na stavbu vodovodu nebo kanalizace“, protože obec nesplňuje
podmínku pro jeho zavedení. 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. 7/2019.
3. Schválení Plánu inventur a inventarizační komise.
4. Zpráva Finančního výboru.
5. Schválení Rozpočtu obce Skrchov na rok 2020.
6. Schválení Střednědobého výhledu rozpočtu obce Skrchov na rok 2021 – 2022.
7. Schválení smlouvy na financování služeb sociální prevence okresu Blansko pro rok 2020.
8. Projednání žádosti o příspěvek na rok 2020.
9. Stav napojení VDJ Skrchov na SV Letovice.
10. Schválení smlouvy o právu k provedení stavby a budoucím zřízením služebnosti.
11. Projednání záměru dispozice s nemovitostí ve vlastnictví obce Skrchov.
12. Projednání nákupu pozemků do vlastnictví obce Skrchov.
13. Projednání zprávy o řešení nedostatku vody ve VDJ Skrchov.
14. Řešení průjezdnosti na místní komunikaci 2c.
15. Projednání výše poplatku za směsný komunální odpad na rok 2020.
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16. Obecně závazná vyhláška obce Skrchov č. 1/2019 o místním poplatku ze psů.
17. Obecně závazná vyhláška obce Skrchov č. 2/2019 o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění využívání a odstraňování komunálních odpadů.
18. Obecně závazná vyhláška obce Skrchov č. 3/2019 o místním poplatku za užívání veřejného
prostranství.
19. Obecně závazná vyhláška obce Skrchov č. 4/2019 o místním poplatku ze vstupného.
20. Obecně závazná vyhláška obce Skrchov č. 6/2019 o místním poplatku z pobytu.
21. Schválení vyplácených odměn na rok 2020.
22. Schválení dohod o pracovní činnosti a dohod o provedení práce pro zastupitele na rok 2020.
23. Stanovisko k silnici I/43 – úsek III.
24. Různé
Výsledek hlasování: Pro 6
Usnesení č. 10/2 bylo schváleno.

Proti

0

Zdrželi se

0

1. Kontrola plnění přijatých usnesení.
Předsedající informovala přítomné o stavu plnění usnesení přijatých na minulém
zasedání zastupitelstva:
• Vybudování polní cesty s cyklotrasou Skrchov – Meziříčko – na základě cenové nabídky
bylo objednáno zaměření pozemku cesty firmou ADITIS s.r.o., cena za zaměření části
náležející obci Skrchov je 12.655 Kč bez DPH. Zástupci města Letovice se dohodli se
společností Ledeko, že vzhledem k provedenému osetí ploch se nebude zatím terém
upravovat. Letovice také zpracovávají poptávkové řízení na projekt cyklotrasy.
Objednávka s cenovou nabídkou na zaměření a e-mailová korespondence s MěÚ Letovice
je uvedena v příloze zápisu.
• Platby za navážení vody do vodojemu – bude projednáno v bodě 13.
• Návrh dohody o smíru – bude projednáno v bodě 14.
• Rozpočtové opatření č. 6/2019 – postoupeno účetní obce.
Výpis usnesení z předchozího zasedání zastupitelstva obce je uveden příloze zápisu.

2. Rozpočtové opatření č. 7/2019.
Předsedající informovala zastupitele o rozpočtovém opatření č. 7/2019, které schválila
dne 25. 11. 2019 v rámci pravomoce starosty činit rozpočtová opatření.
Na straně příjmů jsou navýšeny položky Daň z příjmů fyzických osob placená plátci, Daň z
přidané hodnoty a Poplatek za užívaní veřejného prostranství.
Na straně výdajů jsou navýšeny položky Sběr a svoz komunálních odpadů, Sběr a svoz
ostatních odpadů, Členský příspěvek DS O TS Malá Haná, Péče o vzhled obcí a veřejnou
zeleň (pořízení příslušenství k elektroautu), Činnost místní samosprávy a další.
Úplné znění rozpočtového opatření je uvedeno v příloze zápisu.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo Obce Skrchov bere na vědomí Rozpočtové opatření č. 7/2019.
Výsledek hlasování: Pro

6

Proti

0

Zdrželi se
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0

Usnesení č. 10/3 bylo schváleno.

3. Schválení Plánu inventur a inventarizační komise.
Předsedající seznámila zastupitele s plánem inventur na rok 2019 – řádnou
inventarizací k 31. 12. 2019. Inventarizační komise zahájí svou činnost 17. 12. 2019
a ukončí ji k 31. 1. 2020. K zajištění inventarizace se zřizuje jedna inventarizační komise ve
složení:
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. 2019 včetně příloh je uveden v příloze zápisu.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo Obce Skrchov schvaluje Plán inventur na rok 2019 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
Usnesení č. 10/4 bylo schváleno.

Proti

0

Zdrželi se

0

4. Zpráva Finančního výboru.
Předsedající předala slovo panu Petru Kopečnému, který zastupitele informoval o
jednání Finančního výboru, které se uskutečnilo 12. 11. 2019 a na kterém byl projednán
návrh rozpočtu obce na rok 2020.
Zápis z jednání Finančního výboru je uveden v příloze zápisu.
V 18:30 hod. přišla paní Ludmila Drahošová.

5. Schválení Rozpočtu obce Skrchov na rok 2020.
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. Návrh rozpočtu je
koncipován jako schodkový, příjmy se předpokládají ve výši 2.490 tisíc Kč, celkové výdaje
se předpokládají ve výši 3.120 tisíc Kč, schodek ve výši 630 tisíc Kč bude kryt zůstatkem na
účtu – prostředky ušetřenými z minulých let.
Návrh rozpočtu obce na rok 2020 je uveden v příloze zápisu.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo Obce Skrchov schvaluje rozpočet Obce Skrchov na rok 2020 s tím,
že závazným ukazatelem rozpočtu jsou jednotlivé paragrafy rozpočtové skladby.
Výsledek hlasování: Pro 7
Usnesení č. 10/5 bylo schváleno.

Proti

0

Zdrželi se
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0

6. Schválení Střednědobého výhledu rozpočtu obce Skrchov
na rok 2021 – 2022.
Předsedající dále seznámila zastupitele s Návrhem střednědobého výhledu rozpočtu
obce Skrchov na rok 2021 – 2022. Návrh uvádí předpokládané výše příjmů a výdajů v
jednotlivých odhadnutelných položkách – na rok 2021 jsou předpokládány příjmy a výdaje
ve výši 2,050 mil. Kč, na r. 2022 ve výši 2,000 mil. Kč.
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu obce na rok 2021 – 2022 je uveden v příloze zápisu.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo Obce Skrchov schvaluje střednědobý výhled rozpočtu obce Skrchov
na rok 2021 – 2022 ve znění zveřejněného návrhu.
Výsledek hlasování: Pro 7
Usnesení č. 10/6 bylo schváleno.

Proti

0

Zdrželi se

0

7. Schválení smlouvy na financování služeb sociální prevence okresu Blansko
pro rok 2020.
Předsedající seznámila zastupitele se smlouvou o příspěvku na financování služeb
sociální prevence a odborného sociálního poradenství zařazených do Minimální sítě
sociálních služeb okresu Blansko pro rok 2020 mezi Obcí Skrchov a Městem Boskovice.
Výše příspěvku je stanove podle počtu obyvatel, pro obec Skrchov činí 2.100 Kč.
Smlouva o příspěvku na financování služeb sociální prevence je uvedena v příloze zápisu.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo Obce Skrchov schvaluje Smlouvu o příspěvku na financování služeb
sociální prevence a odborného sociálního poradenství zařazených do Minimální sítě
sociálních služeb okresu Blansko pro rok 2020.
Výsledek hlasování: Pro 7
Usnesení č. 10/7 bylo schváleno.

Proti

0

Zdrželi se

0

8. Projednání žádosti o příspěvek na rok 2020.
Předsedající předložila k projednání žádost diecézní charity Blansko, která jako
poskytovatel sociálních služeb žádá o spolufinancování provozu týdenního stacionáře
Emanuel Doubravice – pro rok 2020 je žádáno o 38.540 Kč.
V diskuzi bylo dohodnuto přispět stejně jako v uplynulém roce částkou 7.000 Kč, což je
přibližně částka, kterou obec obdrží ze státního rozpočtu na jednoho občana.
Žádost Diecézní charity Blansko a návrh veřejnoprávní smlouvy č 1/2020 o poskytnutí
dotace jsou uvedeny v příloze zápisu.
Návrh usnesení:
Na základě žádosti Oblastní charity Blansko, Komenského 19, 678 01 Blansko, schvaluje
Zastupitelstvo Obce Skrchov příspěvek na rok 2019 ve výši 7.000 Kč a na tuto částku
ukládá starostce uzavřít veřejnoprávní smlouvu.
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Výsledek hlasování: Pro 7
Usnesení č. 10/8 bylo schváleno.

Proti

0

Zdrželi se

0

9. Stav napojení VDJ Skrchov na SV Letovice.
Předsedající informovala o stavu zpracování projektu napojení vodojemu Skrchov na
SV Letovice – při jednání na VAS Boskovice byla obec tajemníkem Svazku informována
v tom smyslu, že projekt je hotov a bude zaslán na obec. Dotazem na projektanta však
předsedající zjistila, že ještě není projednán souhlas se všemi vlastníky pozemků dotčených
stavbou – je projednán souhlas s vlastníky pozemku, na kterém bude umístěna čerpací
stanice, není projednán souhlas vlastníků pozemků, na kterém dojde k napojení na skupinový
vodovod a přes který povede potrubí od čerpací stanice k potrubí od vodojemu.
Předsedající informovala projektanta o stavebním záměru rekonstrukce rodinného domu, při
kterém by mohlo dojít ke kolizi ohledně místa napojení na SV Letovice.
Emailová korespondence s projektantem je uvedena v příloze zápisu.

10. Schválení smlouvy o právu k provedení stavby a budoucím zřízením
služebnosti.
Předsedající seznámila zastupitele s návrhem Smlouvy o právu k provedení stavby a
budoucím zřízení služebnosti mezi obcí Skrchov a osobní údaj odstraněn,
679 61 Skrchov, který jako stavebník hodlá na pozemku ve vlasnictví obce p.č. 294/1, ostatní
plocha, realizovat splaškovou kanalizaci pro stavbu "Rekonstrukce rodinného domu"
Skrchov č.p. 29. Služebnost bude zřízena po vydání kolaudačního rozhodnutí a předání
geometrického plánu skutečného provedení stavby dešťové kanalizace za jednorázovou cenu
2.000 Kč. Návrh smlouvy o právu k provedení stavby a budoucím zřízení služebnosti č. 4
včetně žádosti je uveden v příloze zápisu.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo Obce Skrchov schvaluje Smlouvu o právu k provedení stavby a budoucím
zřízení služebnosti č. 4.
Výsledek hlasování: Pro 7
Usnesení č. 10/9 bylo schváleno.

Proti

0

Zdrželi se

0

11. Projednání záměru dispozice s nemovitostí ve vlastnictví obce Skrchov.
Předsedající seznámila zastupitele s žádostí o výměnu pozemků, kterou osobní údaj
podal 25. 11. 2019. V žádosti navrhuje vyměnit pozemky p.č 203/31, 203/41 a část
parcely č. 203/87 v k.ú. Skrchov o celkové výměře 122 m2, které jsou z části obcí využívány
jako komunikace, za části obecního pozemku p.č. 294/1 o odpovídající výměře, které byly
historicky využívány jako pozemky přilehlé k pozemkům p.č. 126/6, 128/4 a 126/1 v k.ú.
Skrchov, jejichž je vlastníkem.
odstraněn

Protože pozemky navržené ke směně není možno směnit vzhledem k rozdílné bonitě,
zvěřejnil obecní úřad záměr prodeje částí o celkové výměře 122 m2 obecního pozemku
p.č. 294/1 – ostatní komunikace – ostatní plocha, v k.ú. Skrchov. Pozemky nabídnuté ke
směně pak obec odkoupí.
V diskuzi zastupitelé projevili souhlas s tímto záměrem, protože se však pozemku
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p.č. 128/4 ve vlastnictví žadatele dotýká současný záměr obce zřídit zde napojení obecního
vodovodu na skupinový vodovod Letovice, který přes tento pozemek vede, a tedy možnost
potřeby případného odkupu části pozemku, navrhli zastupitelé odložit rozhodnutí o prodeji
a odkupu pozemků, a oba záměry vyřešit komlexně.
Žádost o výměnu pozemků a zveřejněný Záměr dispozice s nemovitostí ve vlastnictví obce
jsou uvedeny v příloze zápisu.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo Obce Skrchov odkládá rozhodnutí o záměru dispozice s nemovitostí ve
vlastnictví obce Skrchov do doby, kdy bude rozhodnuto o poloze trasy napojení
VDJ Skrchov na SV Letovice.
Výsledek hlasování: Pro 7
Proti
Usnesení č. 10/10 bylo schváleno.

0

Zdrželi se

0

12. Projednání nákupu pozemků do vlastnictví obce Skrchov.
Z důvodu odložení rozhodnutí o záměru odprodeje částí pozemku p.č. 294/1 ve
vlastnictví obce rozhodlo zastupitelstvo odložit také rozhodnutí o nákupu pozemků, které
byly žadatelem nabídnuty ke směně.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo Obce Skrchov odkládá rozhodnutí o záměru odkupu pozemků p.č. 203/31,
p.č. 203/41 a části pozemku p.č. 203/87, vše v k.ú. Skrchov, do doby, kdy bude rozhodnuto
o poloze trasy napojení VDJ Skrchov na SV Letovice.
Výsledek hlasování: Pro 7
Proti
Usnesení č. 10/11 bylo schváleno.

0

Zdrželi se

0

13. Projednání zprávy o řešení nedostatku vody ve VDJ Skrchov.
Předsedající seznámila zastupitele s výsledkem jednání s VAS Boskovice ohledně
postupu při navážení vody do vodojemu při jejím nedostatku, které proběhlo dne 14. 10.
2019. Na jednání byl projednán nesouhlas obce s postupem schváleným předsednictvem
Svazku, kdy náklady za navážení vody fakturuje VAS přímo dotčené obci. Zástupci obce
argumentovali tím, že tento způsob úhrady nákladů není v souladu s platnou legislativou,
nepromítá do kalkulace vodného všechny náklady vynaložené na dodávku vody odběratelům,
ale tuto kalkulaci zkresluje, protože část nákladů je tak hrazena z veřejného rozpočtu a
dochází tak z zvýhodnění podnikatelského subjektu a části obyvatel, kteří jsou napojeni na
veřejný vodovod. Jako řešení navrhovali zástupci obce promítnout tyto náklady do kalkulace
vodného v dotčené obci, a zvýšené náklady uhradit následující rok např. zavedením
dvousložkového vodného v dané obci. V této věci by byla mezi obcí, Svazkem a VAS
uzavřena smlouva upravující vzájemná práva a povinnosti stran související s návozy vody.
Na jednání byly navrženy tři varianty řešení, které ředitel VAS předložil k rozhodnutí
předsednictvu Svazku:
1. Do obce Skrchov bude přistavena stacionární cisterna vody v případě nedostatku pitné
vody.
2. Do vodojemu v obci Skrchov bude navážena voda autocisternou v souladu s technickými
podmínkami dohodnutými mezi výrobně-technickým náměstkem divize Boskovice a
místostarostou obce, které budou odsouhlaseny zastupitelstvem obce. VAS předloží obci
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Skrchov návrh smlouvy mezi obcí, Svazkem a VAS, která upraví vzájemná práva a
povinnosti stran související s návozy tak, že VAS zajistí standard a kvalitu dodávek vody a
Svazek zajistí, že náklady na předmětné nadstandardní dodávky se promítnou do smluv o
dodávkách s odběrateli. Svazek případné zvýšené náklady za návoz vody bude následně řešit
s obcí Skrchov, kdy bude navýšena následující rok cena vodného pro odběratele v obci
Skrchov (zavedením např. dvousložkového vodného po odsouhlasení vyhlášky
zastupitelstvem obce).
3. Do vodojemu obce Skrchov bude navážena voda autocistenou v souladu s technickými
podmínkami dohodnutými mezi výrobně-technickým náměstkem divize Boskovice a
místostarostou obce, obec zašle VAS objednávku na návoz vody a doplatí faktury za návoz
vody v letošním roce 2019.
Přímo na jednání bylo uvedeno, že pro obec jsou akceptovatelné varianty 1. a 2. Jak se
později ukázalo předsednictvo Svazku nesouhlasilo s navýšením ceny vody (varianta 2.)
a rozhodlo, že v případě nedostatku vody v obci bude do obce přistavena stacionární cisterna
(varianta 1.).
Emailová korespondence a zápis z jednání s VAS 14. 10. 2019 jsou uvedeny v příloze
zápisu.

14. Řešení průjezdnosti na místní komunikaci 2c.
Předsedající informovala zastupitele výhradách obce vůči geometrickému plánu, který
nechal zpracovat osobní údaj odstraněn jako podklad pro dohodu o smíru ve sporu o určení
vlastnictví. Výhrada obce se týká zákresu hraničních bodů parcel do geometrického plánu,
kdy dochází posunu hranice parcely oproti dosud platnému stavu. Podle dohody na místním
šetření dne 2. 4. 2019 byla vzdálenost od hranice parcely k bodu, od kterého má být plot
odstraněn, cca 2,5 m, podle zpracovaného geometrického plánu tato vzdálenost je tato
vzdálenost cca 1 m. Ve věci proběhlo dne 15. 11. 2019 jednání na na místě samém, kde
osobní údaj odstraněn, který geometrický plán zpracoval tvrdí, že je to způsobeno rozdílnými
souřadnicemi polohy a obrazu u některých bodů. Protože posun hranice parcel je v
neprospěch obce, požádala předsedající právního zástupce o zajištění posouzení správnosti
vypracovaného geometrického plánu. Vyjádření ke geometrickému plánu poskytl osobní údaj
odstraněn ze společnosti Aritmet, který pro názornost zakreslil polohu sporných bodů v
souřadnicích polohy a obrazu do jednoho výkresu. Emailová korespondence a zákres
sporných bodů jsou uvedeny v příloze zápisu.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo Obce Skrchov trvá na tom, aby geometrický plán byl zpracován dle dohody
na místním šetření dne 2. 4. 2019, jinak obec odstupuje od dohody o smíru a trvá na tom,
aby soud pokračoval ve věci podané žaloby.
Výsledek hlasování: Pro 7
Proti
Usnesení č. 10/12 bylo schváleno.

0

Zdrželi se

0

15. Projednání výše poplatku za směsný komunální odpad na rok 2020.
Předsedající předložila zastupitelstvu k projednání výši nákladů, které obec vynaložila
v r. 2018 na likvidaci odpadů v obci, a výši polpatku za komunální odpad na rok 2020.
V r. 2018 vynaložila obec za svoz a uložení netříděného komunálního odpadu celkem
86.048,- Kč, za likvidaci tříděného odpadu (BRKO, plasty, sklo, papír a nebezpečný odpad)
obec zaplatila celkem 35. 864,- Kč, přičemž za účast v systému Ekokom obec obdržela
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částku 10.985,50 Kč. V r. 2018 měla obec 129 poplatníků poplatku za komunální odpad –
117 občanů zde bylo přihlášeno k trvalému pobytu, dalších 12 majitelů nemovitostí zde
vlastnilo rekreační objekt. Podíl nákladů vynaložených na likvidaci netříděného komunálního
odpadu (86.048,- Kč) a počtu poplatníků (129) dává možnou výši poplatku za komunální
odpad na r. 2020, t.j. 667,04 Kč.
V diskuzi navrhla předsedající ponechat výši poplatku za komunální odpad na
stávajících 400 Kč na poplatníka – pro obec to sice bude znamenat, že bude cca 267 Kč na
poplatníka doplácet, současně ale obec přechází pod nového provozovatele svozového
systému, přičemž bude také změněn svozový systém, který by měl zajistit vyšší míru
vytřídění komunálního odpadu. Proto předsedající navrhuje počkat, jaké budou náklady na
likvidaci odpadů v novém systému, a výši poplatku upravit až poté.
Kalkulace výše poplatku za komunální odpad na rok 2020 je uvedena v příloze zápisu.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo Obce Skrchov schvaluje ponechání výše místního poplatku za komunální
odpad ve výši 400 Kč.
Výsledek hlasování: Pro 7
Proti
Usnesení č. 10/13 bylo schváleno.

0

Zdrželi se

0

16. Obecně závazná vyhláška obce Skrchov č. 1/2019 o místním poplatku ze
psů.
Předsedající seznámila zastupitele s Obecně závaznou vyhláškou obce Skrchov
č.1/2019 o místním poplatku ze psů – sazba poplatku za kalendářní rok činí 100 Kč za
jednoho psa, za druhého a každého dalšího psa 150 Kč.
Pokud je držitelem psa poživatel invalidního, starobního, vdovského nebo vdoveckého
nebo sirotčího důchodu, činí sazba poplatku 60 Kč za prvního, a 90 Kč za druhého a další
psy. Poplatek je splatný nejpozději do 30. 6. příslušného kalendářního roku.
Návrh OZV č. 1/2019 je uveden v příloze zápisu.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo Obce Skrchov schvaluje Obecně závaznou vyhlášku obce Skrchov č. 1/2019
o místním poplatku ze psů.
Výsledek hlasování: Pro 7
Proti
Usnesení č. 10/14 bylo schváleno.

0

Zdrželi se

0

17. Obecně závazná vyhláška obce Skrchov č. 2/2019 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. 2/2019 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. 2/2019 je uveden v příloze zápisu.
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Návrh usnesení:
Zastupitelstvo Obce Skrchov schvaluje Obecně závaznou vyhlášku obce Skrchov
č. 2/2019 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadů.
Výsledek hlasování: Pro 7
Proti
Usnesení č. 10/15 bylo schváleno.

0

Zdrželi se

0

18. Obecně závazná vyhláška obce Skrchov č. 3/2019 o místním poplatku za
užívání veřejného prostranství.
Předsedající seznámila zastupitele s návrhem Obecně závazné vyhlášky obce Skrchov
č. 3/2019 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství, který se vybírá za zvláštní
užívání veřejného prostranství, např. provádění výkopových prací, umístění dočasných
staveb a zařízení pro poskytování prodeje a služeb, umístění stavebních nebo reklamních
zařízení, umístění skládek atd. Sazba poplatku činí např. za umístění dočasných staveb a
zařízení pro poskytování služeb nebo prodeje 10 Kč/m2 a den, umístění stavebních zařízení,
skládek a provádění výkopových prací 2 Kč/m2 a den, užívání veřejného prostranství pro
kulturní a sportovní akce 1 Kč/m2 a den atd. Od poplatku je osvobozen vlastník pozemku,
který je veřejným prostranstvím, při využití tohoto pozemku způsobem, který podléhá
poplatku, obec Skrchov a její dodavatelé při provádění stavebních a údržbových prací,
pořadatel sportovní a kulturní akce pořádané na veřejném prostranství bez vstupného.
Návrh OZV č. 3/2019 je uveden v příloze zápisu.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo Obce Skrchov schvaluje Obecně závaznou vyhlášku obce Skrchov č. 3/2019
o místním poplatku za užívání veřejného prostranství.
Výsledek hlasování: Pro 7
Proti
Usnesení č. 10/16 bylo schváleno.

0

Zdrželi se

0

19. Obecně závazná vyhláška obce Skrchov č. 4/2019 o místním poplatku ze
vstupného.
Předsedající seznámila zastupitele s Obecně závaznou vyhláškou obce Skrchov
č. 4/2019 o místním poplatku ze vstupného – sazba poplatku je 10% z vybraného vstupného
na kulturní, sportovní, prodejní nebo reklamní akci, od poplatku jsou osvobozeny akce
pořádané obcí Skrchov a akce, jejichž celý výtěžek je odveden na charitativní a veřejně
prospěšné účely. Návrh OZV č. 4/2019 je uveden v příloze zápisu.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo Obce Skrchov schvaluje Obecně závaznou vyhlášku obce Skrchov
č. 4/2019 o místním poplatku ze vstupného.
Výsledek hlasování: Pro 7
Proti
Usnesení č. 10/17 bylo schváleno.

0

Zdrželi se
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0

20. Obecně závazná vyhláška obce Skrchov č. 5/2019 o místním poplatku z
pobytu.
Předsedající seznámila zastupitele s návrhem Obecně závazné vyhlášky obce Skrchov
o místním poplatku z pobytu – předmětem poplatku je úplatný pobyt trvající nejvýše 60 po
sobě jdoucích kalendářních dnů, sazba poplatku činí 5 Kč za každý započatý den pobytu.
Návrh OZV č. 5/2019 je uveden v příloze zápisu.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo Obce Skrchov schvaluje Obecně závaznou vyhlášku obce Skrchov
č. 5/2019 o místním poplatku z pobytu.
Výsledek hlasování: Pro 7
Proti
Usnesení č. 10/18 bylo schváleno.

0

Zdrželi se

0

21. Schválení vyplácených odměn na rok 2020.
Předsedající předložila zastupitelům k projednání výši odměn vyplácených obecním
úřadem v roce 2020 – bylo navrženo navýšit odměnu starostky, tak, aby odpovídala alespoň
výši minimální mzdy, vzhledem k nárůstu rozsahu prací spojených se správou obecních
webových stránek a údržbou 5ti PC na obci navýšit odměnu za správu PC a zrušit roční
odměnu za údržbu křížku a zvoničky, protože tuto údržbu vykonává starostka.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo Obce Skrchov stanovuje svým neuvolněným členům s účinností od 1. 1.
2020 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.
Schválené odměny vyplácené na základě dohod od 1. 1. 2020:
Odměny vyplácené 1 x ročně:
• SPOZ (2 osoby)

1.500,- Kč
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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
500,- Kč/hod
• ostatní práce pro obecní úřad
100,- Kč/hod
Výsledek hlasování: Pro 6
Proti
0
Zdrželi se 1
Usnesení č. 10/19 bylo schváleno, zdržela se paní Věra Kolářová .

22. Schválení dohod o pracovní činnosti a dohod o provedení práce pro
zastupitele na rok 2020.
Předsedající předložila zastupitelstvu ke schválení dohody o pracovní činnosti a dohody
o provedení práce 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.
- Dohodu o provedení práce č. 2020/1 s panem Ladislavem Chladilem na zimní údržbu
komunikací – prohrnování komunikací traktorem s radlicí
- Dohodu o provedení práce č. 2020/2 s paní Martou Oujezdskou na úklid sněhu, sekání a
úklid trávy, úklid sportovního areálu a obce, přípravu akcí pro děti a dospělé.
- Dohodu o provedení práce č. 2020/3 s panem Františkem Bubeníkem na úklid sněhu,
posyp chodníků a silnic, sekání a úklid trávy.
- Dohodu o provedení práce č. 2020/4 s paní Věrou Kolářovou na úklid sněhu, posyp
chodníků a silnic, sekání a úklid trávy, úklid obce, obecního úřadu, příprava akcí pro děti a
dospělé, úklid a příprava volebních prostor.
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
a dohody o provedení práce
- č. 2020/1 s panem Ladislavem Chladilem,
- č. 2020/2 s paní Martou Oujezdskou,
- č. 2020/3 s panem Františkem Bubeníkem a
- č. 2020/4 s paní Věrou Kolářovou.
Výsledek hlasování: Pro 7
Proti
Usnesení č. 10/20 bylo schváleno.

0

Zdrželi se

11. stránka z 13

0

23. Stanovisko k silnici I/43 – úsek III.
Předsedající informovala zastupitele o tom, že odbor dopravy KÚ JMK vydal opatření
obecné povahy ve věci stanovení místní úpravy provozu na silnici I/43 – dopravního značení
na zrekonstruovaném úseku silnice I/43 mezi křižovatkou ve Skrchově a Stvolovou. OOP je
vydáváno v době, kdy ještě není k dispozici dokumentace pro stavební povolení, není tedy
možné se k tomu vyjádřit, ani není možné OOP realizovat. Obec proto ve spolupráci s právní
kanceláří podala proti OOP námitku, ve které bylo upozorněno také na další nesrovnalosti.
Oznámení o návrhu OOP, emailová korespondence s právní knceláří a Námitka obce proti
návrhu OOP jsou uvedeny v příloze zápisu.

24. Různé
Předsedající seznámila zastupitele s následujícím:

a) Proběhlo dílčí přezkoumání hospodaření obce v r. 2019, nebyly shledány chyby nebo
nedostatky, zpráva z přezkoumání je uvedena v příloze zápisu.

b) Pan Petr Kopečný upozornil na potřebu vyčištění pískoviště na dětském hřišti, dále že jsou
nad pískovištěm nalomené větve a je třeba srovnat délku závěsů houpačky.

Zasedání bylo ukončeno v 21:35 hod., přítomno bylo všech 7 zastupitelů.

Přílohy zápisu:
1. Prezenční listina
2. Kopie oznámení o konání zasedání zastupitelstva
3. Výpis přijatých usnesení
4. Kopie usnesení přijatých na minulém zastupitelstvu
5. Polní cesta s cyklotrasou - objednávka s cenovou nabídkou na zaměření
6. Polní cesta s cyklotrasou - e-mailová korespondence s MěÚ Letovice
7. Rozpočtové opatření č. 7/2019
8. Plán inventur na rok 2019 – řádná inventarizace k 31. 12. 2019
9. Zápis z jednání Finančního výboru
10. Návrh rozpočtu obce na rok 2020
11. Návrh střednědobého výhledu rozpočtu obce na rok 2021 – 2022
12. Smlouva o příspěvku na financování služeb sociální prevence
13. Žádost Diecézní charity Blansko o spolufinancování služeb a návrh veřejnoprávní
smlouvy o poskytnutí dotace
14. Emailová korespondence s projektantem akce Napojení VDJ Skrchov na SV Letovice
15. Návrh Smlouvy o právu k provedení stavby a budoucím zřízení služebnosti č. 4
16. Žádost o výměnu pozemků
17. Zveřejněný Záměr dispozice s nemovitostí ve vlastnictví obce Skrchov
18. Emailová korespondence a zápis z jednání s VAS 14. 10. 2019
19. Emailová korespondence a zákres polohy sporných bodů v geometrickém plánu
20. Kalkulace výše poplatku za komunální odpad na r. 2020
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21. OZV č. 1/2019 o místním poplatku ze psů
22. OZV č. 2/2019 o místním poplatku za komunální odpad
23. OZV č. 3/2019 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství
24. OZV č. 4/2019 o místním poplatku ze vstupného
25. OZV č. 5/2019 o místním poplatku z pobytu
26. Dohoda o pracovní činnosti – správa počítačové sítě
27. Dohoda o pracovní činnosti – správa dětského hřiště
28. Dohoda o provedení práce č. 2020/1
29. Dohoda o provedení práce č. 2020/2
30. Dohoda o provedení práce č. 2020/3
31. Dohoda o provedení práce č. 2020/4
32. Oznámení odboru dopravy KÚ JMKU o OOP
33. Emailová korespondence s právní kanceláří ve věci OOP
34. Námitka obce proti OOP
35. Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření obce Skrchov za rok 2019

Zápis byl vyhotoven dne: 12. prosince 2019

zapisovatel:

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

ověřovatelé:

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

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

starostka:

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