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

Zasedání Zastupitelstva Obce Skrchov

č. 5

konané dne 19. 3. 2019

Zasedání se konalo v budově obecního úřadu, zahájeno bylo v 18:10 hod., přítomno bylo
5 zastupitelů ze 7, omluveni paní Marta Oujezdská a pan Ladislav Cladil.
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 Antonína Konůpku a pana Petra Kopečného.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo Obce Skrchov určuje zapisovatelem pana Františka Bubeníka
a ověřovateli zápisu pana Antonína Konůpku a pana Petra Kopečného.
Výsledek hlasování: Pro 5
Usnesení č. 5/1 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 doplnit body programu č.2 a č.4 – 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. Změna zpracovatele výběrového řízení na elektromobil a revokace usnesení č. 4/5.
3. Schválení příkazní smlouvy na výběrové řízení.
4. Schválení zadávací dokumentace na výběrové řízení – elektromobil a schválení členů
komise pro otevírání obálek s nabídkami a posouzení a hodnocení nabídek.
5. Schválení Směrnice č.2/2019 pro nakládání s osobními údaji.
6. Návrhy úprav v souvislosti s „GDPR“.
7. Zpráva z výběrového řízení SVAK – Boskovice „Skrchov – napojení na SV Letovice“.
8. Schválení smlouvy o účasti obce na financování díla „Skrchov – napojení na SV
Letovice“.
9. Stanovisko ke zpoplatnění silnice I/43.
10. Rozpočtové opatření č. 1/2019.
11. Různé.
Výsledek hlasování: Pro 5
Usnesení č. 5/2 bylo schváleno.

Proti

0

Zdrželi se
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1. Kontrola plnění přijatých usnesení
Předsedající informovala přítomné o stavu plnění usnesení přijatých na minulém
zasedání zastupitelstva:
• Dopis Svazku VaK ohledně upřesnění způsobu informování o navážení vody – vyřizuje se,
pověřen místostarosta.
• Zástupce do hodnotící komise SVAK – otevírání obálek se zúčastnil náhradník p. Bubeník.
• Zajištění dotačního managementu – dotační management objednán, příkazní smlouva
neuzavřena, bude projednáno dále.
• Příspěvek na podporu činnosti záchranné stanice Zelené Vendolí – veřejnoprávní smlouva
uzavřena, příspěvek poskytnut.
• Smlouva o dodávkách upotřebeného kuchyňského oleje byla uzavřena, kontejner je
přistaven.
• Usnesení o vyřazení nepotřebného majetku z evidence bylo předáno účetní obce.
• Pasport veřejného osvětlení – je uzavřena smlouva, pán zde byl, po zpracování pasportu se
vyhodnotí, zda dosáhneme na dotaci.
Výpis usnesení z předchozího zasedání zastupitelstva obce je uveden příloze zápisu.

2. Změna zpracovatele výběrového řízení na elektromobil
a revokace usnesení č. 4/5.
Předsedající uvedla, že společnost ECONOMY RATING a.s. zajišťující dotační
management projektu "Pořízení elektromobilu typ N1" zajišťuje přípravu a realizaci
výběrového řízení prostřednictvím externí firmy - původně uvažovaná firma však nezajišťuje
posouzení technických parametrů poptávaného vozidla – proto byla oslovena jiná firma,
která zajistí přípravu a realizaci výběrového řízení včetně posouzení technických parametrů
vozidla. Cena za přípavu a realizaci výběrového řízení je 39.500 Kč bez DPH. (původně
35.000 Kč bez DPH). Z tohoto důvodu byla z cenové nabídky na dotační management
vypuštěna položka výběrového řízení – celková cena za dotační management tak činí
23.750 Kč bez DPH (původně 58.750 Kč bez DPH).
Je třeba zrušit usnesení č. 4/5 s neplatnou výší ceny za dotační management a schválit novou
cenovou nabídku na dotační management a novou příkazní smlouvu na zajištění výběrového
řízení. V příloze zápisu jsou uvedeny: e-mailová korespondence ohledně výběrového řízení,
původní cenová nabídka a příkazní smlouva, objednávka dotačního managementu a nová
cenová nabídka na něj.
Návrh usnesení:
a) Zastupitelstvo Obce Skrchov ruší usnesení č.4/5 ze dne 19. 2. 2019.
b) Zastupitelstvo Obce Skrchov schvaluje na zajištění dotačního managementu k akci
„Pořízení elektromobilu typ N1“ firmu ECONOMY RATING a.s., Lidická 28, 602 00
Brno, dle cenové nabídky v ceně 23.750 Kč bez DPH.
Výsledek hlasování: Pro 5
Usnesení č. 5/3 bylo schváleno.

Proti

0

Zdrželi se
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3. Schválení příkazní smlouvy na výběrové řízení.
Předsedající uvedla v návaznosti na předchozí bod jednání, že výběrové řízení na
dodavatele projektu "Pořízení elektromobilu – typ N1" bude zajišťovat firma Ing. Václav
Javůrek, Na Labišti 525, 530 09 Pardubice a to včetně posouzení technických parametrů
poptávaného vozidla. Cena za zajištění výběrového řízení činí 39.500 Kč bez DPH.
Příkazní smlouva je uvedena v příloze zápisu.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo Obce Skrchov schvaluje Příkazní smlouvu mezi obcí a Ing. Václavem
Javůrkem, Na Labišti 525, 530 09 Pardubice na zajištění výběrového řízení na dodavatele
projektu „Pořízení elektromobilu – typ N1“
a pověřuje starostku jejím uzavřením.
Výsledek hlasování: Pro 5
Usnesení č. 5/4 bylo schváleno.

Proti

0

Zdrželi se

0

4. Schválení zadávací dokumentace na výběrové řízení – elektromobil
a schválení členů komise pro otevírání obálek s nabídkami
a posouzení a hodnocení nabídek.
Předsedající seznámila zastupitele se zadávací dokumentací pro výběrové řízení, která
obsahuje Výzvu k podání nabídky včetně příloh - technickou specifikaci automobilu, vzor
Čestného prohlášení o splnění kvalifikačních předpokladů, krycí list nabídky a vzor kupní
smlouvy. Technická specifikace vozidla stanoví minimální nosnost vozidla 2,5 t, výkon
motoru min. 14 kW, dojezd min. 70 km, ložnou plochu korby 200 x 140 cm, kabinu se
2 sedadly, korba o nosnosti min. 1 500 kg má elektrohydraulické vyklápění dozadu.
Kritériem pro hodnocení nabídek bude nejnižší nabídková cena (váha 80%) a délka záruční
doby (váha 20%). Předpokládaná hodnota veřejné zakázky činí 830.000 Kč bez DPH.
Výzva k podání nabídky, Technická specifikace – automobil N1, vzor Čestného prohlášení,
Krycí list nabídky a Kupní smlouva jsou uvedeny v příloze zápisu.
V diskuzi se pan Konůpka zeptal, zda zda je možnost také bočního vyklápění korby
vozidla - předsedající uvedla, že to zjistí.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo Obce Skrchov schvaluje zadávací dokumentaci na vypsání výběrového
řízení na dodavatele projektu „Pořízení elektromobilu – typ N1“.
Výsledek hlasování: Pro 5
Usnesení č. 5/5 bylo schváleno.

Proti

0

Zdrželi se

0

Dále předsedající uvedla, že je třeba navrhnout členy do výběrové komise – komise
musí být minimálně tříčlená – v diskuzi byli jako členové komise navržení pan Antonín
Konůpka, pan Petr Kopečný a paní Věra Kolářová, jako náhradníci byli navrženi paní
Ludmila Drahošová a pan František Bubeník.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo Obce Skrchov schvaluje jako členy výběrové komise pana Antonína
Konůpku, pana Petra Kopečného a paní Věru Kolářovou, jako náhradníky schvaluje
paní Ludmilu Drahošovou a pana Františka Bubeníka.
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Výsledek hlasování: Pro 5
Usnesení č. 5/6 bylo schváleno.

Proti

0

Zdrželi se

0

5. Schválení Směrnice č.2/2019 pro nakládání s osobními údaji.
Předsedající seznámila zastupitele se směrnicí pro nakládání s osobními údaji, kterou se
stanoví pravidla pro zajištění ochrany osobních údajů; směrnice je závazná pro všechny
osoby v rámci obce – zaměstnance, členy orgánů obce – členy zastupitelstva, komisí a
výborů, pokud v souvislosti s výkonem své funkce přijdou do styku s osobními údaji.
Směrnice je uvedena v příloze zápisu.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo Obce Skrchov schvaluje Směrnici obce Skrchov č. 2/2019 pro nakládání
s osobními údaji.
Výsledek hlasování: Pro 5
Usnesení č. 5/7 bylo schváleno.

Proti

0

Zdrželi se

0

6. Návrhy úprav v souvislosti s „GDPR“.
Předsedající informovala zastupitele o změnách, které bude nutno provést v souvislosti
s implementací nařízení o ochraně osobních údajů – podle návrhu pověřence pro ochranu
osobních údajů by obec měla mít uzavřeny smlouvy o mlčenlivosti se svými funkcionáři a
zaměstnanci, doplnit pracovní smlouvy a dohody o provedení práce o závazek mlčenlivosti,
měly by se upravit obecní webové stránky – archív příspěvků by neměl obsahovat staré
příspěvky. Pokud se používají přenosná paměťová média, měla by být zaheslována atd.
Protokol o implementaci nařízení o ochraně osobních údajů a návrh úpravy mlčenlivosti u
jednotlivých typů smluv jsou uvedeny v příloze zápisu.

7. Zpráva z výběrového řízení SVAK – Boskovice „Skrchov – napojení na SV
Letovice“.
Předsedající informovala zastupitele o výsledku výběrového řízení na dodavatele
projektu akce "Skrchov – napojení na SV Letovice" – otevírání obálek s nabídkami proběhlo
dne 6. 3. 2019 v sídle Svazku, za obec byl přítomen pan Bubeník. Výběrového řízení se
zúčastnilo celkem pět uchazečů, nabídku s nejnižší cenou 349.100 Kč bez DPH podala firma
PROVO, spol. s r.o., Hudcova 321/76, 612 00 Brno.
Protokol z jednání komise pro otevírání obálek je uveden v příloze zápisu.

8. Schválení sm louvy o účasti obce na financování díla „Skrchov – napojení na
SV Letovice“.
Předsedající seznámila zastupitele s návrhem Smlouvy o účasti obce Skrchov na
financování díla "Skrchov – napojení na SV Letovice" – projektové a inženýské služby.
Předmětem smlouvy je úhrada přímých nákladů Svazku na přípravu této akce.
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Obec uhradí Svazku částku 349.100 Kč po dokončení díla.
Návrh smlouvy je uveden v příloze zápisu.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo Obce Skrchov schvaluje Smlouvu o účasti Obce Skrchov na financování
díla „Skrchov – napojení na SV Letovice“ - projektové a inženýrské služby za částku
349.100 Kč bez DPH a pověřuje starostku jejím uzavřením.
Výsledek hlasování: Pro 5
Usnesení č. 5/8 bylo schváleno.

Proti

0

Zdrželi se

0

9. Stanovisko ke zpoplatnění silnice I/43.
Předsedající informovala zastupitele o e-mailu z odboru dopravy KÚ JMK, ve kterém
žádají obce o sdělení stanoviska k možnosti výkonového zpoplatnění silnice I/43 v úseku
Brno-Královo Pole – hranice kraje. Dále uvedla, že 4. března proběhla v Čené Hoře beseda
na téma "Aktuální stav D43 a odstranění závad na I/43" za účasti senátorky Ing. Jaromíry
Vítkové a zástupců kraje a ministerstva dopravy, kde záměr zpoplatnit silnici I/43 nebyl
vůbec zmíněn. Z hlediska obce není důvod bránit záměru zpoplatnění silnice I/43 pro vozidla
nad 3,5 tuny. E-mail s žádostí o stanovisko obce je uveden v příloze zápisu.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo Obce Skrchov souhlasí se zpoplatněním silnice I/43 pro nákladní
automobily nad 3,5 tuny.
Výsledek hlasování: Pro 5
Usnesení č. 5/9 bylo schváleno.

Proti

0

Zdrželi se

0

10. Rozpočtové opatření č. 1/2019.
Předsedající seznámila zastupitele s rozpočtovým opatřením č. 1/2019, které na straně
příjmů zohledňuje v rozpočtu obce příspěvek na státní správu, dotaci na nákladní
elektromobil, dotaci BRKO a příjmy z přechodu akcií České spořitelny. Na straně výdajů je
zohledněn příspěvek pro Záchrannou stanici Zelené Vendolí, jsou přesunuty prostředky z
položky Ochrana obyvatelstva na položku Krizová opatření a je vytvořena položka
Nespecifikované rezervy. Plné znění rozpočtového opatření je uvedeno v příloze zápisu.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo Obce Skrchov schvaluje Rozpočtové opatření č.1/2019.
Výsledek hlasování: Pro 5
Usnesení č. 5/10 bylo schváleno.

Proti

0

Zdrželi se
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11. Různé
Předsedající seznámila zastupitele s následujícím:

a) Právní zástupce protistrany ve věci soudního sporu o určení vlastnictví pozemku zaslal
obci geodetické posouzení stavu terénu za opěrnou zdí, kterou obec požaduje posunout
– podle zpracovatele posudku je terén za zdí tvořený navážkou suti a je tedy nestabilní.
Dále je zasláno souhlasné stanovisko protistrany k návrhu dohody obce s tím, že
podrobnosti budou dohodnuty při zaměření pro vyhotovení geodetického plánu
dne 26. 3. 2019. Geodetické posouzení a e-mailová korespondence jsou uvedeny v
příloze zápisu.

b) Zatím nedošlo k dohodě mezi obcí a osobní údaj odstraněn ohledně nápravy zásahu do krajnice
obecní komunikace u pozemku osobní údaj odstraněn – obec požaduje aby došlo k obnovení
původního stavu, tj. krajnice nebyla vyspádována směrem ke komunikaci a byl obnoven
travnatý povrch krajnice. Bude vyčkáno na postup stavebního úřadu.
E-mailová korespondence uvedena v příloze zápisu.

c) Přišla žádost sdružení Rafael, které se stará o opuštěné děti – žádají o příspěvek na 7letou
holčičku s obrnou na lázně a rehabilitace – žádost nemá podporu většiny zastupitelů.

d) Došla odpověď z Generálního finančního ředitelství k dotazu ohledně nápravy chybného
údaje počtu zaměstnanců k 1. 12. 2017 – chyba se týkala rozpočtového roku 2018, náprava
je možná pouze v daném rozpočtovém roce. Bude dále řešeno s Telurií.
Odpověď uvedena v příloze zápisu.

e) Pan Petr Kopečný informoval zastupitele o tom, že nesvítí světlo na křižovatce a dotázal se,
zda někdo neví o dalším – všechna ostatní zatím svítila.

f) Obec se přihlásila do soutěže obecních webových stránek Zlatý erb – z hodnocení porotců
vyplynulo, že obecní stránky jsou již značně zastaralé a je tedy otázka, zda je nevytvořit
znovu ve spolupráci s profesionální firmou.
Výsledky soutěže uvedeny v příloze zápisu.

Zasedání bylo ukončeno v 20:50 hod., přítomno 5 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. E-mailová korespondence ohledně výběrového řízení – elektromobil
6. Původní cenová nabídka dotačního managementu
7. Původní příkazní smlouva – zajištění výběrového řízení
8. Objednávka dotačního managementu s novou cenovou nabídkou
9. Nová příkazní smlouva – zajištění výběrového řízení
10. Výzva k podání nabídky – elektromobil
11. Technická specifikace – elektromobil
12. Směrnice č. 2/2019 pro nakládání s osobními údaji
13. Protokol o implementaci nařízení o ochraně osobních údajů a návrh úprav mlčenlivosti
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14. Protokol z jednání komise pro otevírání obálek k VŘ – vodovod
15. Smlouva o účasti obce na financování napojení na SV Letovice – projekt
16. E-mail s žádostí o sdělení stanoviska obce ke zpoplatnění I/43
17. Rozpočtové opatření č. 1/43
18. Geodetické posouzení zdi plotu parc. č. 309/5
19. E-mailová korespondence – určení vlastnictví pozemku
20. E-mailová korespondence – náprava zásahu do krajnice komunikace
21. Výsledky krajského kola soutěže Zlatý erb

Zápis byl vyhotoven dne: 29. března 2019

zapisovatel:

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

ověřovatelé:

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

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

starostka:

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