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

Zasedání Zastupitelstva Obce Skrchov

č. 14

konané dne 2 3 . 6. 2020
Zasedání se konalo v budově obecního úřadu, zahájeno bylo v 18:15 hod., přítomno bylo
5 zastupitelů ze 7, omluveni paní Ludmila Drahošová a pan Ladislav Chladil.
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 Antonína Konůpku.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo Obce Skrchov určuje zapisovatelem pana Františka Bubeníka
a ověřovateli zápisu pana Petra Kopečného a pana Antonína Konůpku.
Výsledek hlasování: Pro 5
Usnesení č. 14/1 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 bodů programu zasedání č. 2 a 10 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. Zrušení usnesení č.13/13, č.13/15 a č.13/10
3. Schválení závěrečného účtu obce Skrchov za rok 2019.
4. Schválení účetní závěrky k 31. 12. 2019.
5. Zpráva o výsledku inventarizace majetku k 31. 12. 2019.
6. Rozpočtové náklady na opěrnou zeď.
7. Schválení nabídky zpracování projektu koncepce rozvoje a revitalizace „VO“.
8. Schválení nabídky zpracování podkladů a žádosti státního programu EFEKT 2017 2021.
9. Plocha pro přístřešek a přístřešek.
10. Schválení ceny 240l popelnice a schválení ceny popelnice pro živnostníky.
11. Schválení smlouvy o zajištění provozu systému shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů pro živnostníky.
12. Vodovod Skrchov.
13. Mobilní signál.
14. Různé.
Výsledek hlasování: Pro 5
Usnesení č. 14/2 bylo schváleno.

Proti

0

Zdrželi se

1. stránka z 9

0

1. Kontrola plnění přijatých usnesení
Předsedající informovala přítomné o stavu plnění usnesení přijatých na minulém
zasedání zastupitelstva:
• Obecně závazné vyhlášky č. 2/2020 a č. 3/2020 byly schváleny ministerstvem vnitra.
• Dodatek veřejnoprávní smlouvy (přestupková řízení) byl schválen krajským úřadem.
• Na MAS Partnerství venkova je schváleno zařazení území obce do územní působnosti
MAS.
• Rozpočtová opatření č.1/2020 a č.2/2020 byla postoupena účetní obce.
• Veřejnoprávní smlouva na poskytnutí příspěvku záchranné stanici byla uzavřena.
• Smlouvy na vytvoření nových internetových tránek obce byly uzavřeny.
• Usnesení na plochu pro přístřešek a pořízení přístřešku, smlouvu o zajištění provozu
systému svozu komunálních odpadů a pořízení popelnic budou zrušena a znovu
projednána.
• Veřejnoprávní smlouva na poskytnutí příspěvku Lince bezpečí byla uzavřena.
• Ceník obce Skrchov a Pravidla pro prodej pozemků vstoupily v platnost.
Výpis usnesení z předchozího zasedání zastupitelstva obce je uveden příloze zápisu.

2. Zrušení usnesení č.13/13, č.13/15 a č.13/10
Předsedající informovala zastupitele o potřebě zrušit a znovu projednat usnesení
č.13/10 týkající se plochy pro přístřešek a vlastního přístřešku z důvodu neaktuálnosti
schválené ceny pořízení, usnesení č.13/13 týkající se smlouvy o zajištění provozu systému
svozu komunálních odpadů z důvodu chybně zapsaného usnesení a usnesení č.13/15 týkající
se schválení pořízení 240l popelnic rovněž z důvodu chybně zapsaného usnesení.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo Obce Skrchov ruší usnesení č.13/13, č.13/15 a č. 13/10.
Výsledek hlasování: Pro 5
Usnesení č. 14/3 bylo schváleno.

Proti

0

Zdrželi se
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0

3.Schválení závěrečného účtu obce Skrchov za rok 2019.
Předsedající seznámila zastupitele obce se Závěrečným účtem za rok 2019 – návrh
závěrečného účtu byl v zákonné lhůtě vyvěšen, nebyly vůči němu vzneseny námitky nebo
připomínky. Celková výše příjmů činila 4.897.961,69 Kč, celkové výdaje činily
4.023.573,07 Kč – skutečné hospodaření obce skončilo v r. 2019 přebytkem ve výši
874.388,62 Kč.
Při kontrole hospodaření obce za r. 2019 nebyly zjištěny chyby a nedostatky.
Návrh Závěrečného účtu obce za rok 2019 a Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za
rok 2019 jsou uvedeny v příloze zápisu.
V průběhu projednávání tohoto bodu programu přišla v 18:25 hod. paní Ludmila Drahošová.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo Obce Skrchov vyjadřuje souhlas s celoročním hospodařením obce Skrchov
za rok 2019 a schvaluje závěrečný účet obce za rok 2019 včetně zprávy KÚ JMK o
výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2019 bez výhrad.
Výsledek hlasování: Pro 6
Usnesení č. 14/4 bylo schváleno.

Proti

0

Zdrželi se

0

4. Schválení účetní závěrky k 31. 12. 2019.
Předsedající seznámila zastupitele s účetní závěrkou za rok 2019 sestavenou
k 31. 12. 2019 – účetní závěrka je schvalována na základě podkladů dodaných účetní obce –
schvalované účetní závěrky, inventarizační zprávy, zprávy o přezkoumání hospodaření,
zápisů o kontrolách hospodaření provedených finančním výborem atd.
Protokol o schvalování účetní závěrky je uveden v příloze zápisu.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo Obce Skrchov schvaluje účetní závěrku k 31. 12. 2019.
Výsledek hlasování: Pro 6
Usnesení č. 14/5 bylo schváleno.

Proti

0

Zdrželi se

0

5. Zpráva o výsledku inventarizace majetku k 31. 12. 2019.
Předsedající předala předsedovi inventarizační komise panu Petru Kopečnému, který
seznámil zastupitele s Inventarizační zprávou za rok 2019 – při inventarizaci nebyly zjištěny
inventarizační rozdíly, schodky nebo manka. Z důvodu nefunkčnosti byl navržen k vyřazení
zbytný majetek – viz text usnesení. Inventarizační komise konstatovala nedostatky v ochraně
majetku – u parcel č. 90/1, č.309/5, č.326 a č.330, vše k.ú. Skrchov je zanesena poznámka
spornosti vlastnictví z důvodu žaloby na určení vlastnického práva – z důvodu významnosti
parcel z hlediska dopravní obslužnosti bylo doporučeno pokračovat v soudním sporu. Soudní
spor byl mezitím ukončen bez vynesení rozsudku, pozemky tak zůstaly ve vlastnictví obce,
ale poznámka spornosti zůstala – dle právníků měl o odstranění poznámky rozhodnout soud,
je navrženo obrátit se na katastrální úřad nebo právní kancelář.
Dále inventarizační komise konstatovala pohledávku ve výši 400 Kč vůči jednomu
poplatníkovi za neuhrazený poplatek za komunální odpad – k dnešnímu datu již byl uhrazen.
Inventarizační zpráva je uvedena v příloze zápisu.
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Návrh usnesení:
Zastupitelstvo Obce Skrchov bere na vědomí Inventarizační zprávu za rok 2019.
Zastupitelstvo Obce Skrchov schvaluje vyřazení nepotřebného majetku z evidence
z důvodu nefunkčnosti a poškození:
Inventurní soupis č.1 – SU 018 0010:
200.1.01.0007-8 Software – Avast Internet Security – 2ks v ceně 2.180,- Kč
Inventurní soupis č.6 – SU 028 0010:
211.1.01.0035 Kancelářské křeslo Toreador – 1 ks
v ceně 999,- Kč
211.1.01.0049 Židle Robbie vysoká
- 1 ks
v ceně 989,- Kč
214.1.04.0001 Mapa cykloztezek
- 1 ks v ceně 4.984,- Kč
214.1.04.0007 Plechová udírna
- 1 ks
v ceně 1,- Kč
214.1.03.0006 Postřikovač na záda
- 1 ks v ceně 1.449,- Kč
xxxxxxxxxxxx Pracoviště CzechPOINT certifikáty – 3 ks v ceně 3.437,08 Kč
213.1.01.0009 El. Ohřívač Ariston ARKSH 50 - 1 ks v ceně 4.101,- Kč
212.1.02.0005 PC MSI WIND TOP AE2220
- 1 ks v ceně 21.005,60 Kč
212.1.01.0018 HDD externí Toshiba 750GB
- 1 ks v ceně 1.601,- Kč
213.1.01.0027 Vánoční světelná souprava
- 1 ks
v ceně 649,- Kč
212.1.02.0007 Wifi k počítači – knihovna
- 1 ks
v ceně 994,- Kč
Výsledek hlasování: Pro

6

Proti

0

Zdrželi se

0

Usnesení č. 14/6 bylo schváleno.

6. Rozpočtové náklady na opěrnou zeď.
Předsedající seznámila zastupitele s rozpočtovými náklady na opěrnou zeď, která bude
postavena u domu č.p.12 z důvodu rozšíření místní komunikace MK 1c, protože v tomto
místě nedokáže projet vůz technických služeb při svozu komunálního odpadu – náklady na
vybudování opěrné zdi dosahují s DPH výše 801.015,96 Kč, vzhledem k tomu bude muset
proběhnout výběrové řízení. Bude prověřeno, zda by v příštím roce mohlo být požádáno o
dotaci na krajském úřadě – bývají do 200.000 Kč. Kromě nákladů na samotnou opěrnou zeď
bude nutno počítat s náklady na úpravu komunikace, která bude rozšířena. Vzhledem k tomu,
že opěrná zeď bude nová stavba, bude nutno požádat o stavební povolení.
Rozpočtové náklady na opěrnou zeď jsou uvedeny v příloze zápisu.

7. Schválení nabídky zpracování projektu koncepce rozvoje a revitalizace
„VO“.
Předsedající informovala o nabídce na zpracování "Projektu koncepce rozvoje a
revitalizace veřejného osvětlení" – v rámci tohoto projektu bude zpracován a zhodnocen
stávající stav (dokumentace, zhotovení pasportu světelných bodů) na základě kterého bude
proveden rámcový návrh úprav vzhledem k požadavkům ČSN kvůli bezpečnosti pohybu
chodců a vozidel, bude zhodnocen stávající technický stav osvětlení a bude navrženo řešení
ovětlovací soustavy s využitím maximálmě úsporných zdrojů včetně propočtu nákladů a
jejich návratnosti. Tyto podklady následně poslouží k vypracování žádosti o dotaci z
dotačního programu EFEKT 2017 – 2021. Cena za zpracování Projektu je 29.000 Kč,
zpracovatel projektu není pro tuto aktivitu plátcem DPH.
Projekt pasportizace veřejného osvětlení byl obcí zadán již dříve u jiného zpracovatele –
nebyl však dokončen a ze strany obce tak nebyly vynaloženy žádné finanční náklady.
Nabídka na zpracování projektu je uvedena v příloze zápisu.
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Návrh usnesení:
Zastupitelstvo Obce Skrchov schvaluje zpracování „Projektu koncepce rozvoje a
revitalizace VO“ v ceně 29.000 Kč bez DPH.
Výsledek hlasování: Pro 6
Usnesení č. 14/7 bylo schváleno.

Proti

0

Zdrželi se

0

8. Schválení nabídky zpracování podkladů a žádosti státního programu
EFEKT 2017 - 2021.
V návaznosti na předchozí bod jednání seznámila předsedající zastupitele s nabídkou na
zpracování podkladů a vypracování žádosti o dotaci ze státního programu EFEKT 2017 –
2021. Jednou z podporovanýh aktivit tohoto programu jsou opatření ke snížení energetické
náročnosti veřejného osvětlení. V rámci nabídky bude zajištěno provedení technické
dokumentace – přílohy k žádosti o dotaci – převážně zpracovány v rámci "Projektu koncepce
rozvoje a revitalizace VO" (cena za zapracování do příloh žádosti 2.000 Kč), dále bude
zpracován energetický posudek (cena za zpracování 34.000 Kč), v rámci zpracování
energetického posuku bude zpracována žádost o dotaci. Zpracovatel není pro tuto aktivitu
plátcem DPH.
Nabidka na zpracování podkladů a žádosti o dotaci ze Státního programu EFEKT 2017 –
2021 je uvedena v příloze zápisu.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo Obce Skrchov schvaluje zpracování podkladů revitalizace veřejného
osvětlení pro zpracování podkladů a žádosti o dotaci ze státního programu EFEKT 2017 –
2021 v ceně 36.000 Kč (cena bez DPH)
Výsledek hlasování: Pro 6
Usnesení č. 14/8 bylo schváleno.

Proti

0

Zdrželi se

0

9. Plocha pro přístřešek a přístřešek.
Předsedající uvedla, že na minulém zasedání zastupitelstva bylo schváleno vybudování
plochy pro přístřešek za cca 67.000 Kč, tato plocha je ale pouze samotná zámková dlažba bez
základů pro přístřešek - dodavatel přístřešku požaduje buď celou základovou desku, nebo
6 základových betonových patek. Spolu se základy se cena zvýší na více jak 100.000 Kč.
Vzhledem k tomu, že firma, od které obec obdržela cenovou nabídku na plochu pro
přístřešek, není schopna garantovat vybudování této plochy v nějakém termínu, není ani
možné stanovit konečnou cenu přístřešku – původně firma nabízela slevu 25%, nyní je
možno jej objednat se slevou 17% - bez garance termínu vybudování plochy není možno
objednat přístřešek s garancí ceny. Předsedající zvažuje oslovit ve věci vybudování plochy
pro přístřešek jiného dodavatele, a také, zda nepořídit přístřešek o 0,5 m delší, jehož cena je
cca 136.000 Kč.
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Návrh usnesení:
Zastupitelstvo Obce Skrchov schvaluje vybudování zpevněné plochy pod přístřešek
v ceně do výše 150.000 Kč.
Zastupitelstvo Obce Skrchov schvaluje pořízení přístřešku včetně montáže
v ceně do 150.000 Kč.
Ceny včetně DPH.
Výsledek hlasování: Pro 6
Usnesení č. 14/9 bylo schváleno.

Proti

0

Zdrželi se

0

10. Schválení ceny 240l popelnice a schválení ceny popelnice pro živnostníky.
Předsedající uvedla, že schválení ceny popelnice bylo projednáno na minulém
zastupitelstvu, v zápise ze zasedání zastupitelstva bylo ale v usnesení č. 13/15 chybně
zapsáno, že tato popelnice bude živnostníkům, zapojeným do systému svozu komunálních
odpadů, vydávána za cenu pořízení. Je třeba pořízení popelnic znovu schválit, a stanovit
cenu, za jakou budou tyto popelnice prodávány OSVČ, zapojeným do systému svozu
odpadů.
V diskuzi bylo navrženo prodávat popelnici OSVČ zapojeným do systému za 1.000 Kč.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo Obce Skrchov schvaluje nákup 55 ks popelnic 240 l s čipem a polepem za
cenu 869,51 Kč včetně DPH za 1 popelnici a jejich vydání občanům zdarma.
Zastupitelstvo Obce Skrchov schvaluje, aby OSVČ zapojeným do systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
byla popelnice prodávána za 1.000 Kč.
Výsledek hlasování: Pro 6
Proti
Usnesení č. 14/10 bylo schváleno.

0

Zdrželi se

0

11. Schválení smlouvy o zajištění provozu systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů pro
živnostníky.
Předsedající uvedla, že podobně jako v předchozím bodě, návrh smlouvy pro zapojení
živnostníků do systému svozu komunálních odpadů byl projednán a schválen na minulém
zastupitelstvu, v zápise usnesení č. 13/13 však nebylo uvedeno, že se tato smlouva týká
živnostníků, proto bylo usnesení zrušeno a je třeba schválit znovu.
Znění Smlouvy je uvedeno v příloze zápisu.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo Obce Skrchov schvaluje znění Smlouvy o zajištění provozu systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
pro živnostníky.
Výsledek hlasování: Pro 6
Proti
Usnesení č. 14/11 bylo schváleno.

0

Zdrželi se
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0

12. Vodovod Skrchov.
Předsedající informovala zastupitele, že z celoročního vyúčtování provozování
vodovodů v obci vyplynulo, že na Borové šlo do nákladů za převzatou vodu dvakrát více než
obvykle, přitom spotřeba obyvatel zůstala na stejné úrovni jako dříve. Provozovatel přiznává
ztrátovost 46%, oficiálně se k tomu zatím nevyjádřil, neoficiálně, z rozhovoru s pracovníky
jsou tyto ztráty vody vysvětlovány poruchami na vodovodním řadu (v minulém roce u domů
č.p. 14 a 37) a tím, že z důvodu prací na vodovodním potrubí u Letoplastu došlo při uzavření
vody k odtečení vody z potrubí, a při napuštění se objem potrubí znovu napočítal – použitý
odpočtový vodoměr neumožňoval odečítání stavu při zpětném průtoku.
Protože ze strany Svazku ani VAS dosud nebylo na dotazy obce reagováno, obrátila se
předsedající na právního zástupce se žádostí o prání pomoc v této věci – právní zástupce
zaslal Svazku VaK dopis, ve kterém je požadováno přijetí opatření proti nadměrným ztrártám
vody – viz. příloha zápisu.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo Obce Skrchov souhlasí s pověřením advokátní kanceláře Frank Bold
Advokáti, s.r.o. ve věci zajištění opatření proti nadměrným ztrátám vody v r. 2019
a navazujícím.
Výsledek hlasování: Pro 6
Proti
Usnesení č. 14/12 bylo schváleno.

0

Zdrželi se

0

Dále předsedající uvedla, že Svazek poskytl geometrické zaměření pásma hygienické
ochrany prameniště a ochranného pásma hlavního řadu, potřebné pro majetkové vypořádání
stávajícího vodovodu – viz. příloha zápisu. Dále předsedající nechala právní kancelář
posoudit otázku, zda se obec může podílet na majetkoprávním vypořádání s vlastníky
pozemků – viz. Posouzení majetkového vypořádání a Shrnutí uvedené v příloze zápisu. Z
uvedených dokumentů vyplývá, že se obec může podílet na majetkovém vypořádání stávající
vodohospodářské infrastruktury.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo Obce Skrchov schvaluje podílet se na majetkovém vypořádání stávající
vodohospodářské infrastruktury vodovodu Skrchov a postup v případě potřeby
konzultovat s advokátní kanceláří Frank Bold Advokáti s.r.o..
Výsledek hlasování: Pro 6
Proti
Usnesení č. 14/13 bylo schváleno.

0

Zdrželi se

0

13. Mobilní signál.
Předsedající informovala zastupitele o tom, že v minulém týdnu proběhlo v
Boskovicích setkání se senátorkou Ing. Jaromírou Vítkovou, tématem setkání bylo pokrytí
území mobilním signálem. Protože v řadě obcí je špatný mobilní signál, proběhlo zjišťování
stavu a měření úrovně signálu; přitom je rozhodující úroveň signálu před budovou, nikoli
uvnitř budovy. Protože ze zákona musí operátoři pokrýt 98% populace, nikoli území, může
se stát, že některé oblasti jsou bez signálu.
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14. Různé.
Předsedající seznámila zastupitele s následujícím:

a) Obec se přihlásila do soutěže Zlatý erb – obecní stránky se umístily na předposledním
místě – u stávajících webových stránkách bylo kladně hodnocena dobrá informační
hodnota, minimum povinných informací a že jsou vytvářeny vlastními silami a naopak
negativně bezbariérová přístupnost a že web není responzivní mimo dalších věcí, v
kategorii elektronická služba se obecní geoportál umístil na druhém místě se stejným
bodovým ohodnocením jako první Šlapanice. Je třeba vzít v potaz, že mezi účastníky
jsme byli jediná obec se 100 obyvateli a webové stránky jsou provozovány s
minimálními náklady. Výsledky uvedeny v příloze zápisu.

b) Byla prověřována možnost přístavby k budově obecního úřadu (zimní zahrada),
přizvaný projektant navrhoval řešení pevného spojení s budovou a navrhoval projekt v částce
1 – 2 mil. Kč.

c) Pan Antonín Konůpka navrhl, že pokud by bylo potřeba vyčistit kanály, je možno domluvit se
s hasiči z Letovic.

d) Předsedající poděkovala panu Petru Kopečnému, že při silných deštích zajistil pomocí
pytlů s pískem, aby srážková voda s bahnem byla zachycena kanalizací a netekla po
silnici do obce.

e) Předsedající vyzvala pana Františka Bubeníka, aby vyřešil odtok vody z okapních
svodů u svého domu tak, aby voda nestékala na obecní komunikaci, a aby přemístil
auta, která parkuje vedle domu dál od zatáčky obecní komunikace.
f) Pan Petr Kopečný uvedl, že část vody, která při deštích tekla do obce, netekla ze žlíbku
ale z po cestě z Doubku, bylo třeba překopat kolej cesty, aby voda tekla do hoské
vpusti.

Zasedání bylo ukončeno v 21:05 dod., přítomni 4 zastupitelé 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. Návrh závěrečného účtu za rok 2019
6. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2019
7. Protokol o schvalování účetní závěrky
8. Inventarizační zpráva rok 2019
9. Rozpočtové náklady na opěrnou zeď
10. Nabídka na zpracování "Projektu koncepce rozvoje a revitalizace veřejného osvětlení"
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11. Nabidka na zpracování podkladů a žádosti o dotaci ze Státního programu
EFEKT 2017 – 2021
12. Smlouva o zajištění provozu systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání
a odstraňování komunálních odpadů pro živnostníky
13. Dopis právního zástupce Svazku – žádost o opatření proti nadměrným ztrátám vody
14. Geometrické zaměření PHO a ochranného pásma vodovodu
15. Posouzení majetkového vypořádání
16. Shrnutí
17. Výsledky krajského kola soutěže Zlatý erb
Zápis byl vyhotoven dne: 2. července 2020

zapisovatel:
pan František Bubeník

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

ověřovatelé:
pan Petr Kopečný

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

pan Antonín Konůpka

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

starostka obce:
paní Věra Kolářová

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