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

Zasedání Zastupitelstva Obce Skrchov

č. 2

konané dne 18. 12. 2018
Zasedání se konalo v budově obecního úřadu, zahájeno bylo v 18:00 hod., přítomno bylo
5 zastupitelů ze 7, omluveni pan Ladislav Chladil a paní Ludmila Drahošová. Dále byli přítomni
tajemník Svazku VaK Ing. Petr Tioka a výrobně-technický náměstek VAS Boskovice
Ing. Pavel Mikulášek. 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. 2/1 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. Program zasedání
navrhla doplnit o další body – viz. 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. Projednání napojení vodovodu Skrchov na SV Letovice.
3. Projednání a schválení veřejnoprávní smlouvy mezi Obcí Skrchov a Městem Letovice.
4. Schválení rozpočtu Obce Skrchov na rok 2019.
5. Schválení Střednědobého výhledu rozpočtu Obce Skrchov na rok 2020 – 2021.
6. Pravomoc starosty pro schvalování rozpočtových opatření.
7. Rozpočtové opatření č. 9/2018.
8. Schválení výše místního poplatku na rok 2019 za provoz systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
9. Schválení Obecně závazné vyhlášky č. 2/2018 o stanovení systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se
stavebním odpadem na území obce.
10. Schválení Plánu inventur a inventarizační komise.
11. Projednání žádosti o příspěvek na rok 2019.
12. Přijetí rozhodnutí č. 11051821 o poskytnutí finančních prostředků ze Státního fondu
životního prostředí ČR.
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13. Schválení cenové nabídky.
14. Informace k plotu.
15. Projednání nedobytné pohledávky.
16. Schválení dohod o provedení práce a pracovní činnosti.
17. Smlouva o výpůjčce.
18. Různé.
Výsledek hlasování: Pro 5
Usnesení č. 2/2 bylo schváleno.

Proti

0

Zdrželi se

0

1. Kontrola plnění přijatých usnesení
Předsedající informovala přítomné o stavu plnění usnesení přijatých na minulém
zasedání zastupitelstva:
• Usnesení o výši schválených odměn bylo postoupeno účetní obce
• Schválená dohoda o pracovní činnosti byla uzavřena
Výpis usnesení z předchozího zasedání zastupitelstva obce je uveden příloze zápisu.

2. Projednání napojení vodovodu Skrchov na SV Letovice.
Předsedající přivítala tajemníka Svazku VaK Ing. Petra Tioku a výrobně-technického
náměstka VAS Boskovice Ing. Pavla Mikuláška, kteří byli pozváni aby odpověděli na
případné dotazy zastupitelů. Jak dále předsedající uvedla, na základě jednání se zástupci obce
byl investiční záměr upraven tak, že přívod vody do vodojemu nebude veden samostatným
vedením až do vodojemu, ale vodojem bude napájen přes stávající potrubí mezi vodojemem
a obcí. Díky tomu byla snížena cena realizace investičního záměru na 3,3 milionu Kč a
náklady na zpracování technické dokumentace na 370 tisíc Kč.
V diskuzi se pan František Bubeník zeptal, zda náklady na čerpací stanici v investičním
záměru nejsou zbytečně vysoké (1,5 mil. Kč) , protože výrobce čerpacích stanic uvádí cenu
samotné stanice 360 – 500 tisíc Kč.
Ing. Pavel Mikulášek odpověděl, že investiční záměr je zpracováván orientačně podle
normativý tak, aby byla záruka, že na danou akci bude vyčleněno dostatek finančních
prostředků. Po zpracování projektu může dojít na základě přesné znalosti místních poměrů ke
snížení ceny.
Dále byla položena otázka na rozsah rekonstrukce vodojemu a účel jeho zateplení –
Ing. Mikulášek uvedl, že pokud není vodojem zateplen, tak dochází na vnitřních stěnách ke
kondenzaci vlhkosti a při promrznutí objektu k rozrušování vnitřních omítek. Pokud jde
orozsak rekonstrukce vodojemu, tak dojde k obnově vnitřních i vnějších omítek, k již
zmiňovanému zateplení objektu, konstrukce nádrže bude odkryta a odizolována od zemní
vlhkosti, vnitřní stěny nádrže budou očištěny od starých nátěrů a opatřeny novým povrchem.
Dále bude ve vodojemu instalován měřicí systém informující dispečink o provozním stavu.
V rámci diskuze vyjádřil Ing. Petr Tioka názor, že zvolená koncepce řešení je sice
levnější, ale neodpovídá současným trendům.
V průběhu projednávání tohoto bodu programu přišla v 18:30 hod. paní Ludmila
Drahošová, po ukončení diskuze se Ing. Tioka a Ing. Mikulášek rozloučili a odešli.
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V následné diskuzi se zastupitelé rozhodli schválit zadávací dokumentaci s tím, že
předpokládaná cena zakázky bude snížena na 370 tisíc Kč a investiční náklady akce budou
3,3 milionu Kč. Investiční záměr, Výzva k podání nabídky, Zadávací dokumentace a návrh
Smlouvy o dílo jsou uvedeny v příloze zápisu.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo Obce Skrchov schvaluje Výzvu k podání nabídky a Zadávací dokumentaci k
zakázce „Skrchov – napojení na SV Letovice“, projektové a inženýrské služby, za
podmínky, že údaj předpokládaná cena zakázky bude 370.000 Kč a investiční náklady
akce 3,3 milionu Kč (ceny bez DPH).
Výsledek hlasování: Pro 6
Usnesení č. 2/3 bylo schváleno.

Proti

0

Zdrželi se

0

3. Projednání a schválení veřejnoprávní smlouvy mezi Obcí Skrchov a Městem
Letovice
Předsedající seznámila zastupitele s veřejnoprávní smlouvou mezi Obcí Skrchov a
Městem Letovice, na základě které bude Město Letovice vykonávat veškerou příslušnost k
projednávání přestupků. Smlouva se uzavírá na dobu určitou – do 31. 12. 2022, jako úhradu
nákladů bude Obec Skrchov poskytovat Městu Letovice roční příspěvek 1.000 Kč.
Veřejnoprávní smlouva na projednávání přestupků se se uzavírá vždy na začátku
nového funkčního období zastupitelstva, současně se uzavírala obdobná smlouva na sociálně
právní ochranu dětí – protože Město Letovice tuto agendu již nepovede, bude nutné uzavřít
tuto smlouvu s jiným městem.
Návrh veřejnoprávní smlouvy je uveden v příloze zápisu.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Skrchov schvaluje veřejnoprávní smlouvu uzavřenou
podle ust. § 63 odst. 1 zákona č.128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů
a ust. § 160 odst. 5 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů,
o přenosu veškeré příslušnosti k projednání přestupků s městem Letovice, dle
předloženého materiálu.
Výsledek hlasování: Pro 6
Usnesení č. 2/4 bylo schváleno.

Proti

0

Zdrželi se

0

4. Schválení rozpočtu Obce Skrchov na rok 2019.
Předsedající předložila zastupitelstvu k projednání návrh rozpočtu obce na příští rok s
tím, že návrh rozpočtu byl vypracován finančním výborem dne 20. 11. 2018. Návrh rozpočtu
byl vyvěšen na úřední desce a webových stránkách obce tak, jak ukládá zákon, k návrhu
rozpočtu nebyly podány námitky nebo připomínky.
Předseda finančního výboru pak zastupitele s návrhem rozpočtu seznámil – rozpočet je
koncipován jako schodkový, příjmy (včetně dotace) se předpokládají ve výši 2.260 tisíc Kč,
celkové výdaje se předpokládají ve výši 3.377 tisíc Kč, schodek ve výši 1.117 tisíc Kč bude
kryt zůstatkem na účtu – prostředky z minulých let – k dnešnímu dni je na účtu obce
cca 1,7 mil. Kč.
Ve výdajích rozpočtu představují zásadní položky náklady na zpracování projektové
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dokumentace na připojení obce na skupinový vodovod Letovice (600 tisíc Kč) a pořízení
nákladního elektromobilu pro potřeby obce (1 mil. Kč, dotace ve výši 600 ticíc Kč).
V diskuzi se zastupitelé zeptali na způsob využití nákladního elektromobilu – bude
využíván k rozvozu materiálu po obci, odvozu odpadů k likvidaci a pod. - v současnosti obec
nemá vlastní prostředky, jak toto zajistit;
jaká je životnost baterií – předpoklad 7 let;
zda bude možnost vypůjčení – předpokládá se, že s ním bude jezdit jedna zaškolená osoba;
jak je obec pojištěna na odpovědnost za způsobené škody při pracovních činnostech – na
traktůrek má obec uzavřené povinné ručení, na práce na dohodu (sekání, úklid sněhu a pod.)
je sjednáno pojištění odpovědnosti za činnost.
Zápis z jednání Finančního výboru z 20. 11. 2018 a návrh rozpočtu obce na r. 2019 jsou
uvedeny v příloze zápisu.
V průběhu projednávání tohoto bodu programu odešla v 20:00 hod. paní Marta Oujezdská.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo Obce Skrchov schvaluje rozpočet Obce Skrchov na rok 2019 s tím,
že závazným ukazatelem rozpočtu jsou jednotlivé paragrafy rozpočtové skladby.
Výsledek hlasování: Pro 5
Usnesení č. 2/5 bylo schváleno.

Proti

0

Zdrželi se

0

5. Schválení Střednědobého výhledu rozpočtu Obce Skrchov na rok
2020 – 2021.
Předsedající dále seznámila zastupitele s Návrhem střednědobého výhledu rozpočtu
obce Skrchov na rok 2020 – 2021. Návrh uvádí předpokládané výše příjmů a výdajů v
jednotlivých odhadnutelných položkách – na rok 2020 jsou předpokládány příjmy a výdaje
ve výši 1,69 mil. Kč, na r. 2020 ve výši 1,73 mil. Kč.
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu obce je uveden v příloze zápisu.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo Obce Skrchov schvaluje střednědobý výhled rozpočtu obce Skrchov na rok
2020 – 2021 ve znění zveřejněného návrhu.
Výsledek hlasování: Pro 5
Usnesení č. 2/6 bylo schváleno.

Proti

0

Zdrželi se

0

6. Pravomoc starosty pro schvalování rozpočtových opatření.
Předsedající tento bod jednání uvedla s tím, že minulé zastupitelstvo pověřilo starostku
oprávněním provádět rozpočtová opatření v rozsahu bez omezení výše s tím, že starostka
bude zastupitelstvo informovat o provedených rozpočtových opatřeních a zastupitelstvo je
bude pouze brát na vědomí. Výhoda pověření starostky prováděním rozpočtových opatření je
ta, že v případě naléhavé potřeby provedení rozpočtového opatření není nutné svolávat
zastupitelstvo a je možné provést rozpočtové opatření okamžitě. Pokud naléhavá potřeba k
provedení rozpočtového opatření nenastane, bude rozpočtová opatření projednávat a
schvalovat zastupitelstvo.
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Návrh usnesení:
Zastupitelstvo Obce Skrchov stanovuje v souladu s § 102 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb.
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů kompetenci starostky obce k
provádění jednotlivých rozpočtových opatření v plném rozsahu bez omezení.
Na nejbližším zasedání zastupitelstva obce starostka předloží provedená rozpočtová
opatření a zastupitelstvo obce je vezme na vědomí.
Výsledek hlasování: Pro 5
Usnesení č. 2/7 bylo schváleno.

Proti

0

Zdrželi se

0

7. Rozpočtové opatření č. 9/2018.
Předsedající seznámila zastupitele s rozpočtovým opatřením, které navyšuje položky
Daň z přidané hodnoty a Ostatní záležitosti kultury; přijté neinvestiční dary, a zavádí položky
Dividendy České spořitelny a Poplatek za užívání veřejného prostranství – celkově se příjmy
obce navyšují o 221.800 Kč. Ve stejné celkové výši se na straně výdajů navyšují některé
položky činnosti místní správy, záležitosti kultury, využití volného času dětí a mládeže a
vytváří se položka nespecifikované rezervy.
Plné znění rozpočtového opatření je uvedeno v příloze zápisu.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo Obce Skrchov schvaluje Rozpočtové opatření č. 9/2018.
Výsledek hlasování: Pro 5
Usnesení č. 2/8 bylo schváleno.

Proti

0

Zdrželi se

0

8. Schválení výše místního poplatku na rok 2019 za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů.
Předsedající seznámila zastupitele s podklady po stanovení výše poplatku za komunální
odpad – výše poplatku se stanovuje z vyúčtování z předešlého uzavřeného roku – na rok
2019 tedy z roku 2017. V tomto roce bylo v obci přihlášeno k trvalému pobytu 114 občanů,
kromě toho je v obci 14 objektů pro rekreační pobyt – v roce 2017 bylo tedy v obci 128
poplatníků za komunální odpad.
Náklady za svoz a uložení komunálního odpadu činily v roce 2017 činily:
- odvoz a uložení komunálního odpadu – popelnice – 60.134 Kč
- kontejnery – objemný komunální odpad – 2.846 Kč
- kontejner – objemný BRKO – 696 Kč
- BRKO – SITA – 6.189 Kč
Celkem za komunální odpad 69.865 Kč.
Částka připadající na jednoho poplatníka: 69.865 : 128 = 546 Kč.
Protože v roce 2017 činila výše poplatku za komunální odpad 450 Kč, hradila obec rozdíl v
celkové výši 12.265 Kč ze svého rozpočtu.
Kromě toho v r. 2017 obec doplácela za sběr tříděného odpadu (plasty, sklo, papír)
8.607,50 Kč (rozdíl mezi náklady za svoz 17.112 Kč a výtěžností z Ekokomu 8.504,50 Kč) –
tato částka se ale nezapočítává do výpočtu výše poplatku za komunální odpad.
V diskuzi se zastupitelé vyslovili pro nezvyšování poplatku ponechání jeho výše na
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stávajících 400 Kč na poplatníka a rok.
Podklady pro výpočet výše poplatku za komunální odpad jsou uvedeny v příloze zápisu.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo Obce Skrchov na základě prokázaných výdajů schvaluje, že výše místního
poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na rok 2019 zůstává ve výši 400 Kč na poplatníka a rok.
Výsledek hlasování: Pro 5
Usnesení č. 2/9 bylo schváleno.

Proti

0

Zdrželi se

0

9. Schválení Obecně závazné vyhlášky č. 2/2018 o stanovení systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce.
Předsedající seznámila zastupitele s Obecně závaznou vyhláškou obce Skrchov
č.2/2018 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a
odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce
Skrchov. Oproti dosud platné vyhlášce č. 1/2016, která se schvalovanou vyhláškou ruší,
došlo k rozšíření členění komunálního odpadu o kategorii "Textil" (článek 2 vyhlášky) s
příslušným sběrným kontejnerem (článek 3 vyhlášky). Ostatní ustanovení zůstala shodná s
vyhláškou 1/2016.
OZV č. 2/2018 je uvedena v příloze zápisu.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo Obce Skrchov schvaluje Obecně závaznou vyhlášku obce Skrchov č.2/2018
o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Skrchov.
Výsledek hlasování: Pro 5
Usnesení č. 2/10 bylo schváleno.

Proti

0

Zdrželi se

0

10. Schválení Plánu inventur a inventarizační komise.
Předsedající seznámila zastupitele s plánem inventur na rok 2018 – řádnou
inventarizací k 31. 12. 2018. Inventarizační komise zahájí svou činnost 19. 12. 2018
a ukončí ji k 31. 1. 2019. Inventarizační komise je navržena 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. 2018 včetně příloh je uveden v příloze zápisu.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo Obce Skrchov schvaluje Plán inventur na rok 2018 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 5
Usnesení č. 2/11 bylo schváleno.

Proti

0

Zdrželi se
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0

11. Projednání žádosti o příspěvek na rok 2019.
Předsedající předložila k projednání žádost diecézní charity Blansko, která jako
poskytovatel sociálních služeb žádá o spolufinancování provozu týdenního stacionáře
Emanuel Doubravice – pro rok 2019 je žádáno o 37.042 Kč.
V diskuzi bylo dohodnuto přispět stejně jako na letošní rok 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 1/2019 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.
Výsledek hlasování: Pro 5
Usnesení č. 2/12 bylo schváleno.

Proti

0

Zdrželi se

0

12. Přijetí rozhodnutí č. 11051821 o poskytnutí finančních prostředků ze
Státního fondu životního prostředí ČR.
Předsedající informovala zastupitele o Rozhodnutí č. 11051821 o poskytnutí
finančních prostředků na akci "Obec Skrchov – pořízení N1, Skrchov, okres Blansko", v
rámci kteé bude obci poskytnuta dotace ve výši maximálně 600 tisíc Kč na pořízení
nákladního elektromobilu. Konečná výše dotace a výše spoluúčasti obce se bude odvíjet od
konečné ceny elektromobilu, dodaného na základě výběrového řízení.
Rozhodnutí o poskytnutí finančních prostředků, Souhrnné stanovisko k rozhodnutí a
Informace k dalšímu postupu jsou uvedeny v příloze zápisu.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo Obce Skrchov schvaluje Rozhodnutí č. 11051821 o poskytnutí finančních
prostředků ze Státního fondu životního prostředí ČR a dotaci přijímá.
Výsledek hlasování: Pro 5
Usnesení č. 2/13 bylo schváleno.

Proti

0

Zdrželi se

0

13. Schválení cenové nabídky.
Předsedající seznámila zastupitele s cenovou nabídkou na opravu vnitřních dveří
obecního úřadu – původní dveře a zárubně jsou již poškozené a napadené dřevokazným
hmyzem, proto je vhodnější provést jejich výměnu za nové, současně by se stylově sjednotily
se schodištěm a dveřmi do knihovny. Firma TRUHLÁŘSTVÍ -Ladislav Dufek zaslala
cenovou nabídku na výměnu 4 kusů dveří (z chodby do kanceláře a zasedací místnosti, mezi
kanceláří a zasedací místností a z chodby na WC) za celkovou cenu 50.300 Kč bez DPH.
Cena včetně dopravy, demontáže starých a montáže nových dveří. Cenová nabídka je
uvedena v příloze zápisu.
V diskuzi byl vznesen dotaz, zda neoslovit některé z místních firem – předsedající
uvedla, že tako firma opravovala zvoničku a schodiště na obecním úřadě a je s jejich prací
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spokojena, navrhuje nicméně cenovou nabídku nyní neschvalovat a vyžádat si cenové
nabídky od dalších firem.
Po projednání tohoto bodu programu odešla ve 21:00 hod. paní Ludmila Drahošová.

14. Informace k plotu.
Předsedající informovala zastupitele o odročení soudního jednání ohledně určení
vlastnictví a které mělo původně proběhnout dnes. Jednání bylo z důvodu nemoci právního
zástupce žalobce odročeno na 29. 1. 2019 v 8:30 hod.
Vyrozumění soudu uvedeno v příloze zápisu.

15. Projednání nedobytné pohledávky.
Předsedající informovala zastupitele o právním rozboru posouzení vymahatelnosti
pohledávky vůči firmě JPT Stavby s.r.o. Vzhledem ke skutečnosti, že se pohledávka t. č. jeví
jako nevymahatelná, bude v souladu s účetními předpisy odepsána z rozvahy do podrozvahy.
Tímto se obec nevzdává práva na vymáhání pohledávky, jedná se pouze o změnu v evidenci
tak, aby aktiva v rozvaze nebyla neoprávněně nadhodnocena.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo Obce Skrchov schvaluje odepsání pohledávky vůči firmě SPT Stavby s.r.o
ve výši 597.207,40 Kč v souladu s účetními předpisy z rozvahy do podrozvahy.
Tímto se obec nevzdává práva na vymáhání pohledávky, jedná se pouze o změnu v
evidenci tak, aby nabyla aktiva v rozvaze neoprávněně nadhodnocena.
Výsledek hlasování: Pro 4
Usnesení č. 2/14 bylo schváleno.

Proti

0

Zdrželi se

0

16. Schválení dohod o provedení práce a pracovní činnosti.
Předsedající předložila zastupitelstvu ke schválení dohody o provedení práce mezi obcí
a zastupiteli na zimní úržbu komunikací, sekání trávy a úklid a dohodu o pracovní činnosti na
správu počítačové sítě na rok 2019. Dohody jsou uvedeny v příloze zápisu.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo Obce Skrchov schvaluje uzavření dohod o provedení práce č. 2019/1,
2019/2, 2019/3, 2019/4 a Dohodu o pracovní činnosti na správu počítačové sítě na
obecním úřadě od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019.
Výsledek hlasování: Pro 4
Usnesení č. 2/15 bylo schváleno.

Proti

0

Zdrželi se
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0

17. Smlouva o výpůjčce.
Předsedající seznámila zastupitele se Smlouvou o výpůjčce mezi obcí a Mikroregionem
Letovicko na zapůjčení mobiliáře – laviček, jejichž pořízení bylo spolufinancováno z
finančních prostředků Jihomoravského kraje. Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou.
Smlouva o výpůjčce je uvedena v příloze zápisu.
Dále bylo v diskuzi projednáno umístění laviček – bylo navrženo umístit je poblíž
vývěsky na Borové, na autobusovou zastávku u zdi a ve směru na Smržov.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo Obce Skrchov schvaluje Smlouvu o výpůjčce mezi obcí a Mikroregionem
Letovicko na zapůjčení laviček a pověřuje starostku jejím uzavřením.
Výsledek hlasování: Pro 4
Usnesení č. 2/16 bylo schváleno.

Proti

0

Zdrželi se

0

18. Různé
Předsedající seznámila zastupitele s následujícím:

a) V uplynulém funkčním období bylo schváleno stálé vyvěšení Moravské vlajky na
obecním úřadě – bylo by potřeba rozhodnout, zda bude Moravská vlajka vyvěšena i
nadále.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo Obce Skrchov schvaluje celoroční vyvěšení Moravské vlajky na obecním
úřadě.
Výsledek hlasování: Pro 4
Usnesení č. 2/17bylo schváleno.

Proti

0

Zdrželi se

0

b) Je možnost požádat o dotaci na bezplatné pokrytí některého místa v obci (např. náves) Wifi
signálem. Bude projednáno později, až budou známy podmínky dotace.

c) Je možnost přihlásit se na školení zastupitelů – dát vědět do konce prosince, kdo má zájem.
Zasedání bylo ukončeno v 21:20, přítomni 4 zastupitelé ze 7.
Přílohy zápisu:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Prezenční listina
Kopie oznámení o konání zasedání zastupitelstva
Výpis přijatých usnesení
Kopie usnesení přijatých na minulém zastupitelstvu
Investiční záměr "Skrchov – napojení na SV Letovice"
Zadávací dokumentace – projektové a inženýrské služby
Výzva k podání nabídky
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8. Návrh Smlouvy o dílo – projektové a inženýrské služby
9. Veřejnoprávní smlouva – projednávání přestupků
10. Výpis z usnesení č. 2/4
11. Zápis z jednání Finančního výboru ze dne 20. 11. 2018
12. Schválený návrh rozpočtu obce na r. 2019
13. Střednědobý výhled rozpočtu obce na r. 2020 – 2021
14. Rozpočtové opatření č. 9/2018
15. Podklady pro výpočet výše poplatku za komunální odpad jsou uvedeny v příloze zápisu.
16. OZV č. 2/2018 – komunální odpad
17. Plán inventur na rok 2019 – řádná inventarizace k 31. 12. 2018
18. Žádost Oblastní charity Blansko o příspěvek na r. 2019
19. Veřejnopávní smlouva č. 1/2019 o poskytnutí dotace
20. Rozhodnutí č. 11051821 o poskytnutí dotace, Stanovisko k rozhodnutí a Informace k
dalšímu postupu
21. Cenová nabídka na opravu dveří
22. Vyrozumění soudu o odročení soudního jednání
23. Dohody o provedení práce a dohoda o pracovní činnosti
24. Smlouva o výpůjčce

Zápis byl vyhotoven dne: 28. prosince 2018

zapisovatel:

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

ověřovatelé:

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

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

starostka:

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

10. stránka z 10

