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

Zasedání Zastupitelstva Obce Skrchov

č. 11

konané dne 14. 1. 2020

Zasedání se konalo v budově obecního úřadu, zahájeno bylo v 18:00 hod., přítomni byli
4 zastupitelé ze 7, omluveni pan Ladislav Chladil, paní Ludmila Drahošová a pan Antonín
Konůpka. Dále byl přítomen ředitel firmy BaL Teluria s.r.o. osobní údaj odstraněn.
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 4
Usnesení č. 11/1 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 přesunout bod „1. Kontrola plnění přijatých usnesení“ za bod „2. Spolupráce BaL Teluria“,
a přidat bod „11. Rozpočtové opatření č.8/2019.“ Ze strany zastupitelů nebyly k návrhu programu
vzneseny návrhy na doplnění.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo Obce Skrchov schvaluje následující program zasedání zastupitelstva:
1. Spolupráce Bal Teluria.
2. Kontrola plnění přijatých usnesení.
3. Schválení Obecně závazné vyhlášky obce Skrchov č. 1/2020 – stanovení systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Skrchov.
4. Řešení průjezdnosti na MK 2c.
5. Odvoz odpadů TS – Malá Haná k č.p. 40.
6. Veřejné osvětlení u silnice I/43.
7. Oprava asfaltového povrchu a odvodňovacích žlabů na MK 2c.
8. Úprava cesty a horská vpusť.
9. Výměna dveří – OÚ.
10. Schválení vybavení do elektroauta N1.
11. Rozpočtové opatření č. 8/2019.
12. Různé.
Výsledek hlasování: Pro 4
Usnesení č. 11/2 bylo schváleno.

Proti

0

Zdrželi se
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0

1. Spolupráce Bal Teluria
Předsedající přivítala ředitele firmy BaL Teluria, s.r.o., osobní údaj odstraněn, kterého
pozvala na dnešní zasedání zastupitelstva. Nejprve poděkovala za kompenzaci nižšího
výnosu z daně příjmů fyzických osob "placené plátci"z důvodu chybně vykázaného počtu
zaměstnanců v r. 2018; dále uvedla, že dnes požádala pana ředitele o pomoc při svážení
popelnic od domů, ke kterým nevyjede popelářské auto – osobní údaj odstraněn přislíbil, že
firma bude svážet popelnice vysokozdvižným vozíkem.
Dále byla projednána situace na točně – v dubnu skončí platnost dočasného dopravního
značení – osobní údaj odstraněn uvedl, že by nebyl problém přesunout čekárnu k nástupnímu
ostrůvku, jak navrhovala obec, problém je získat souhlas vlastníka pozemku, kterým je ŘSD.
Zastupitelé upozornili, že ne všechny pozemky na točně patří ŘSD, některé pozemky patří
také obci. Také bylo připomenuto, při zavedení stávajícího dopravního značení na točně byly
odstraněny značky, které pořídila obec, a jejichž vrácení bylo požadováno. osobní údaj odstraněn
uvedl, že nejschůdnější cestou bude , když obec vyčíslí jejich hodnotu, a firma je zaplatí.
Předsedající dále uvedla, že je potřeba zajistit volný vjezd pole u transformátoru – často
zde parkují vozidla zaměstnanců a zemědělci jsou nuceni používat jiné místo, přitom ale při
výjezdu zajíždí na chodník, který přitom znečišťují. osobní údaj odstraněn uvedl, že vjezd na
pole se řeší, chodník bude očištěn. Zastupitelé také upozornili na potřebu posunutí a
prodloužení zákazu zastavení na silnici mezi transformátorem a podjezdem, protože řidiči
kamionů zde příležitostně parkují a ztěžují vjezd a výjezd do obce. Předsedající se také
zeptala na možnost řešení situace, kdy kamion při vjezdu do areálu firmy zastaví před
vrátnicí a blokuje vjezd do obce. osobní údaj odstraněn uvedl, že v souvislosti s probíhajícími
stavebními úpravami ve firmě se uvažuje o posunutí závory před vrátnicí tak, aby kamion
mohl zajet dál do areálu firmy a neblokoval vjezd do obce. V závěru diskuze byla zmíněna
možnost finanční podpory obce – v případě potřeby podpory konkrétního projektu bude
projednáno s vedením, případně majitelem firmy.
V průběhu projednávání tohoto bodu programu přišel v 18:15 hod. pan Antonín Konůpka,
po projednání tohoto bodu programu osobní údaj odstraněn odešel.

2. Kontrola plnění přijatých usnesení
Předsedající informovala přítomné o stavu plnění usnesení přijatých na minulém
zasedání zastupitelstva:
• Rozpočtové opatření č. 7/2019 bylo realizováno.
• Inventarizace majetku obce probíhá dle Plánu inventur na r. 2019.
• Schválený rozpočet obce na r. 2020 a střednědobý výhled rozpočtu na r. 2021 – 2022 byly
postoupeny účetní obce.
• Smlouva o příspěvku na financování služeb sociálního poradenství byla uzavřena.
• Smlouva na příspěvek Oblastní charitě Blansko byla uzavřena.
• Smlouva o právu k provedení stavby a budoucím zřízení služebnosti byla uzavřena.
• Směna pozemků – žadatel byl seznámen s odložením rozhodnutí o záměru dispozice s
nemovitostí ve vlastnictví obce a rozhodnutí o záměru odkupu pozemků.
• Usnesení ohledně požadavku souladu zpracování geometrického plánu s dohodou
ujednanou na místním šetření dne 2. 4. 2019 bylo zasláno právnímu zástupci.
• Schválené obecně závazné vyhlášky byly vyvěšeny a zaslány na pobočku ministerstva
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vnitra.
• Schválená výše odměn byla postoupena účetní obce.
• Schválené dohody o pracovní činnosti a dohody o provedení práce byly uzavřeny.
Výpis usnesení z předchozího zasedání zastupitelstva obce je uveden příloze zápisu.

3. Schválení Obecně závazné vyhlášky obce Skrchov č. 1/2020 – stanovení
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce
Skrchov.
Předsedající seznámila zastupitele s návrhem Obecně závazné vyhlášky obce Skrchov
č. 1/2020 – stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a
odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce
Skrchov, která aktualizuje umístění sběrných nádob, a na jaké složky se třídí komunální
odpad. Obecně závazná vyhláška č. 1/2020 je uvedena v příloze zápisu.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo Obce Skrchov schvaluje Obecně závaznou vyhlášku obce Skrchov č. 1/2020
– 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. 11/3 bylo schváleno.

Proti

0

Zdrželi se

0

4. Řešení průjezdnosti na MK 2c.
Předsedající uvedla, že ve věci dohody ohledně posunu zdi a plotu, které brání
průjezdnosti na místní komunikaci 2c (u č.p. 16), byl protistranou vypracován a vložen na
katastr geometrický plán, který není vypracován v souladu s dohodou dojednanou na
místním šetření, které proběhlo 2. 4. 2019. Zde byl přítomný geodet osobní údaj odstraněn
požádán, aby v terénu vyznačil místo, kde se podle katastrální mapy nachází hraniční bod
stavební parcely č. 22 (t.j. společný bod parcel č. 22, č. 326 a č.309/5); od tohoto bodu (od
jeho průmětu na zeď) byla odměřena vzdálenost 2,5 m – v tomto místě byl vyznačen bod, od
kterého bude posunuta zeď s plotem. Bylo dohodnuto, že od tohoto bodu bude opěrná zeď
a plot směřovat na sloup elektrického vedení. S touto dohodou souhlasili jak zástupci obce,
tak protistrana.
V geometrickém plánu, který byl následně osobní údaj odstraněn vypracován, byla ale
vzdálenost mezi hraničním bodem parcely č. 22 a bodem zlomu pouze 1 m – z nákresu, který
byl v rámci konzultace vypracován osobní údaj odstraněn ze společnosti Arimet vyplývá, že v
geometrickém plánu vypracovaném osobní údaj odstraněn je hraniční bod parcely č. 22 posunut
oproti poloze, kterou má tento bod v katastrální mapě. osobní údaj odstraněn tvrdí, že zaměření
hraničního bodu parcely č.22 i bodu zlomu v geometrickém plánu je správné, obec je
přesvědčena, že vypracovaný geometrický plán není v souladu s tím, co bylo dohodnuto na
jednání dne 2. 4. 2019.
Záznam z jednání dne 2. 4. 2019, vypracovaný geometrický plán, zákres polohy bodů v geometrickém plánu s emailovou korespondencí jsou uvedeny v příloze zápisu.
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Návrh usnesení:
Zastupitelstvo Obce Skrchov požaduje, aby bylo postupováno v souladu se zápisem
z místního šetření konaného dne 2. 4. 2019, kdy geodet osobní údaj odstraněn vytyčil
katastrální bod hranic parcel (bod 11) v souladu se znaleckým posudkem soudního znalce
osobní údaj odstraněn; od tohoto bodu byla vyměřena vzdálenost 2,5 m k bodu, od kterého
dojde k posunu zdi a plotu.
Pokud s tímto nebude protistrana souhlasit, požaduje zastupitelstvo, aby pokračovalo
soudní jednání a soud rozhodl ve věci podané žaloby.
Výsledek hlasování: Pro 5
Usnesení č. 11/4 bylo schváleno.

Proti

0

Zdrželi se

0

5. Odvoz odpadů TS – Malá Haná k č.p. 40.
Předsedající informovala zastupitele, že z důvodu překážky v průjezdnosti (viz. předchozí bod jednání) neprojede popelářský vůz na kopeček s domem č.p. 40. Jako provizorní
řešení byl na křižovatku umístěn velký kontejner na směsný odpad, pro obyvatele dotčených
domů to však představuje značné obtíže. Bylo jednáno s Technickými službami Letovice –
svoz odpadků malým autem, které mají k dispozici, by vyšel ročně na cca 50 tisíc Kč (bez
platby za uložení odpadu). Proto předsedající požádala o pomoc ředitele Telurie – bylo
přislíbeno, že den před svozem budou popelnice od domů v kopečku svezeny vysokozdvižným vozíkem, den po svozu budou zase vyvezeny zpět. Na začátku ledna a tento týden
při svozu komunálního odpadu svezl popelnice dolů a zpět pan Kopečný elektroautem.
Po obnovení polní cesty na Meziříčko a zajištění průjezdnosti počítají TS Malá Haná
s tím, že by popelářské auto projelo na Meziříčko a tam pokračovalo ve svozu odpadů.
V r. 2021 by měly být v obci pořízeny nové sběrné nádoby ke každému domu (plast, papír,
BRKO, směsný odpad), do té doby je třeba zajistit průjezdnost cesty.

6. Veřejné osvětlení u silnice I/43.
Předsedající informovala zastupitele, že pokud začne foulat silnější vítr, vypadne na
Borové jistič veřejného osvětlení. Je třeba tuto závadu odstranit, proto uvažuje o zkontaktování elektrikáře, který by se pokusil závadu nalézt. Předchozí výpadky byly způsobeny
větvemi prorůstajícími do elektrického vedení, po ořezání stromů se situace zlepšila, nicméně
nějaká závada tam stále je.

7. Oprava asfaltového povrchu a odvodňovacích žlabů na MK 2c.
Předsedající uvedla, že v loňském roce byly schváleny a objednány práce, které ale
dodavatel – firma RONYTRANS, s.r.o., nestihla realizovat. Proto se obrací na zastupitele,
zda tyto práce provést v tomto roce. Jde o zakázky malého rozsahu, na které je problém
vůbec sehnat dodavatele. První zakázkou je oprava komunikace u domu č.p. 10, cena prací
dle cenové nabídky je 52.076,58 Kč a výměna tří odvodňovacích žlabů na místní komunikaci
2c (na kopeček) za 71.500 Kč. Minimálně jeden z odvodňovacích žlabů (nejvýše položený)
je v havarijním stavu z důvodu zkorodovaného rámu.
Cenová nabídka je uvedena v příloze zápisu.
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Návrh usnesení:
Zastupitelstvo Obce Skrchov schvaluje provedení prací:
- oprava komunikace u č.p. 10 v ceně 52.076,58 Kč
- výměnu odvodňovacích žlabů na MK 2c v ceně 71.500 Kč
Ceny uvedeny bez DPH.
Výsledek hlasování: Pro 5
Usnesení č. 11/5 bylo schváleno.

Proti

0

Zdrželi se

0

8. Úprava cesty a horská vpusť.
Dále předsedající předložila k projednání cenovou nabídku na vybudování horské
vpusti (pod žlíbkem) a úpravu poklopu UV na mkístní komunikaci 1c. Nová horská vpusť
bude vybudována pod stávající vpustí, která se při přívalových deštích zanese splavovaným
materiálem, aby tak byla přetékající voda zachycena a netekla spolu s bahnem dále do obce.
Vybudování horské vpusti má stát 51.534 Kč, úprava 2 ks poklopů má stát 7.000 Kč (ceny
bez DPH). Práce "Úprava cesty p.č.295/1...", uvedená v cenové nabídce, se realizovat
nebude. Cenová nabídka je uvedena v příloze zápisu.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo Obce Skrchov schvaluje provedení prací:
- vybudování horské vpusti 4 x 1 x 0,9 m na MK 8d v ceně 51.534 Kč
- úprava poklopu UV na MK 1c v ceně 7.000 Kč.
Ceny uvedeny bez DPH.
Výsledek hlasování: Pro 5
Usnesení č. 11/6 bylo schváleno.

Proti

0

Zdrželi se

0

9. Výměna dveří – OÚ.
Předsedající informovala zastupitele o potřebě vyměnit v kanceláři OÚ stávající skříně
za zamykatelné kovové; při tom by chtěla renovovat podlahu kanceláře a kancelář
vymalovat. Současně by bylo vhodné provést výměnu dveří kanceláře, která byla plánovaná
v minulém roce, ale ke které nedošlo. Zastupitelé vyjádřili souhlas s tímto záměrem.

10. Schválení vybavení do elektroauta N1.
Předsedající seznámila zastupitele s cenovou nabídkou na dokoupení příslušenství k
elektroautu - tažné zařízení (koule), LED maják na kabinu a klecovou nástavbu korby, které
rozšíří možnosti využívání elektroauta a zvýší bezpečnost jeho užívání.
Cenová nabídka volitelného příslušenství je uvedena v příloze zápisu.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo Obce Skrchov schvaluje pořízení vybavení pro elektroauto N1:
- zadní koule se zásuvkou
v ceně 6.500 Kč
- LED maják na kabinu
v ceně 9.180 Kč
- klecovou nástavbu korby výška 55 cm v ceně 28.080 Kč
včetně nákladů na dopravu (cca 600 Kč) a montáž (cca 1.500 Kč).
Ceny uvedeny bez DPH.
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Výsledek hlasování: Pro 5
Usnesení č. 11/7 bylo schváleno.

Proti

0

Zdrželi se

0

11. Rozpočtové opatření č. 8/2019.
Předsedající seznámila zastupitele s rozpočtovým opatřením č. 8/2019, které schválila
v rámci své pravomoce činit rozpočtová opatření. Protože obci konečně došla dotace na
BRKO (kompostéry a štěpkovač), byly na straně příjmů upraveny příslušné položky podle
skutečné výše poskytnuté dotace. Na straně výdajů byla navýšena položka "Činnost místní
správy" a ponížena položka "Nespecifikované rezervy".
Plné znění rozpočtového opatření je uvedeno v příloze zápisu.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo Obce Skrchov bere na vědomí Rozpočtové opatření č. 8/2019.
Výsledek hlasování: Pro 5
Usnesení č. 11/8 bylo schváleno.

Proti

0

Zdrželi se

0

12. Různé
Předsedající seznámila zastupitele s následujícím:

a) Nedaří se vybírat potřebné množství textilu – v žádosti o dotaci bylo uvedeno, že
v kontejneru na textil se vybere 1.400 kg textilu za rok, skutečně vybrané množství
bylo cca 1.100 kg. Pokud se nepodaří vybírat množství uvedené v žádosti o dotaci,
hrozí, že obec bude muset část dotace vrátit.

b) Podle projektové manažerky bude u kompostérů vydaných občanům nutné vést výkaz
naplnění.

c) Je potřeba rozmístit lavičky pořízené v rámci Mikroregionu – bylo dohodnuto sejít se tuto
neděli ve 14 hod. a lavičky složit a rozvést.

d) Je potřeba dohodnout podmínky, za jakých bude občanům zapůjčováno elektroauto
a štěpkovač - zřejmě bude zapůjčováno s obsluhou za provozní náklady – cca 200 Kč/hod.

Zasedání bylo ukončeno v 20:50 hod., přítomno bylo 5 zastupitelů ze 7.

Přílohy zápisu:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Prezenční listina
Kopie oznámení o konání zasedání zastupitelstva
Výpis přijatých usnesení
Kopie usnesení přijatých na minulém zastupitelstvu
Obecně závazná vyhláška č. 1/2020
Záznam z jednání dne 2. 4. 2019
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7.
8.
9.
10.
11.
12.

Vypracovaný geometrický plán
Emailová korespondence a zákres polohy bodů v geometrickém plánu
Cenová nabídka – oprava asfaltového povrchu a odvodňovacích žlabů
Cenová nabídka – horská vpusť a úprava poklopu UV
Cenová nabídka – volitelné příslušenství elektroauta.
Rozpočtové opatření č. 8/2019.

Zápis byl vyhotoven dne: 23. ledna 2020

zapisovatel:

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

ověřovatelé:

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

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

starostka:

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