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

Zasedání Zastupitelstva Obce Skrchov

č. 8

konané dne 13. 8. 2019
Zasedání se konalo v budově obecního úřadu, zahájeno bylo v 18:08 hod., přítomni byli
4 zastupitelé ze 7, omluveni pan Antonín Konůpka, paní Marta Oujezdská a 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 pana Ladislava Chladila.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo Obce Skrchov určuje zapisovatelem pana Františka Bubeníka
a ověřovateli zápisu pana Petra Kopečného a pana Ladislava Chladila.
Výsledek hlasování: Pro 4
Usnesení č. 8/1 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. 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. Smlouva – semafory.
3. Napojení vodovodu Skrchov na SV Letovice.
4. Navážení vody do vodojemu a placení faktur.
5. Cenová nabídka.
6. Rozpočtové opatření č. 5/2019 a č. 6/2019.
7. Nabídka solárních svítidel.
8. Různé.
Výsledek hlasování: Pro 4
Usnesení č. 8/2 bylo schváleno.

Proti

0

Zdrželi se

0

1. Kontrola plnění přijatých usnesení
Předsedající informovala přítomné o stavu plnění usnesení přijatých na minulém
zasedání zastupitelstva:
•
•
•
•
•

Účetní obce byla informována o schválení účetní závěrky a závěrečného účtu obce.
Je uzavřena smlouva o založení DSO TS Malá Haná.
Je uzavřena veřejnoprávní smlouva na dotaci pro Linku bezpečí.
Práce dle schválené cenové nabídky průběžně probíhají.
Dohoda o provedení práce č. 20/2019 je izavřena.
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• Žádost o dotace na sběrné nádoby bude podána přes DSO TS Malá Haná.
Výpis usnesení z předchozího zasedání zastupitelstva obce je uveden příloze zápisu.

2. Smlouva – semafory.
Předsedající informovala zastupitele o opravě poruchy semaforů, ke které došlo vlivem
přepětí v síti 4. 7. 2019 od porouchaného transformátoru EON u mostu 0435-2 (v části obce
za tratí). V řídicím systému semaforů došlo ke spálení zdrojové části, oprava stála přibližně
50 tisíc Kč. Kromě semaforů byly vlivem přepětí v síti poškozeny dva počítače v kanceláři
OÚ, Wifi Router a řídící jednotka otevírání vrat do garáže. Prokázanou výši škody by měl
uhradit provozovatel rozvodné soustavy ze svého pojištění v poměrné části, nebudou
hrazeny vedlejší škody a náklady, které je nutno vynaložit na zajištění chodu obecního úřadu
– zajištění přístupu do datové schránky, Czech POINT atd.
Při jednání s firmou ELTODO zajišťující opravu semaforu vyplynulo, že obec nemá s
nikým uzavřenou servisní smlouvu na zajištění servisu, oprav a revizí semaforů – podle
návrhu servisní smlouvy bude firma ELTODO provádět 1x ročně periodickou odbornou
prohlídku včetně zkoušky SSZ a 1x za 3 roky periodickou revizi SSZ včetně vypracování
revizní zprávy. Také bude na základě výzvy obce zajišťovat provádění oprav. Smlouva se
uzavírá na dobu neurčitou, cena za prováděné práce dle ceníku v příloze smlouvy (odborná
celková prohlídka a zkoušky SSZ za 6.700 Kč, periodická revize SSZ včetně revizní zprávy
4.000 Kč, hodinová sazba u oprav 490 Kč/hod. - ceny bez DPH).
Návrh servisní smlouvy je uveden v příloze zápisu.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo Obce Skrchov schvaluje Servisní smlouvu mezi obcí a společností
ELTODO, a.s. se sídlem Novodvorská 1010/14, Lhotka, 142 00 Praha 4
na zajištění odborných prohlídek, revizí elektrické instalace a oprav „Světelného
signalizačního zařízení obce Skrchov“.
Výsledek hlasování: Pro 4
Usnesení č. 8/3 bylo schváleno.

Proti

0

Zdrželi se

0

3. Napojení vodovodu Skrchov na SV Letovice.
Předsedající informovala zastupitele o jednání na VAS Boskovice, které proběhlo
24. 7. 2019 a na kterém byl projektanty představen projekt napojení vodovodu Skrchov na
SV Letovice. Při projednání vyšlo najevo, že není možno umístit čerpací stanici do pozemku
neužívané místní komunikace MK 3d, jelikož šachta čerpací stanice (ČS) nemůže být
pojezná. Čerpací stanice bude proto posunuta dál od MK z důvodu zachování průjezdnosti –
minimálně 5m průjezdný pruh mezi ČS a domem č.p. 43. Po dohodě s majiteli bude k jejímu
umístění využita část pozemku p.č. 119/3.
Při jednání na místě umístění ČS byly vzneseny dotazy ohledně technického řešení
čerpací stanice, hlučnosti při provozu a provozních nákladů. Projektant zaslal informaci, že
hlučnost čerpadla by vně betonové šachty neměla přesáhnout 40 dB (A) a provozní náklady –
spotřeba elektrické energie - by měla být do 0,3 kWh na 1 přečerpaný m3. Dále byl zaslán
výkres provedení čerpací stanice – podklady uvedeny v příloze zápisu.
Bylo dohodnuto zažádat o projektovou dokumentaci od Svazku VaK a konzultovat ji s
odborníkem v oblasti vodárenských staveb.
Výkres situace umístění čerpací stanice odsouhlasený vlastníky pozemku uveden v příloze
zápisu.
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V průběhu projednávání tohoto bodu programu přišel v 18:30 hod. pan Antonín
Konůpka a v 18:50 hod. paní Ludmila Drahošová.

4. Navážení vody do vodojemu a placení faktur.
Předsedající informovala zastupitele o dopise ředitele VAS Boskovice Ing. Petra Fialy,
ve kterém reagoval na dopis místostarosty předsedovi Svazku VaK a ve kterém je
požadováno především zaslání podkladů dokládající stav nedostatku vody v obci Skrchov a
vysvětlení rozdílné výše ceny za návoz vody v tomto roce oproti kalkulaci nákladů v roce
minulém. Rozdíl v ceně za návozy je především v tom, že v kalkulaci nákladů v minulém
roce nejsou zahrnuty nepřímé náklady - správní a výrobní režie. Také informuje o tom, že
předsednictvo Svazku VaK rozhodlo 22. 7. 2019, že "z důvodu nesouhlasu obce Skrchov s
platbami za návozy vody autocisternou, bude do uhrazení faktur za návoz vody náhradní
zásobování pitnou vodou v obci řešeno v souladu se zákonem o vodovodech a kanalizacích, a
to pouhým přistavením cisterny s pitnou vodou".
Dopis uveden v příloze zápisu.
Předsedající uvedla, že dle pravidel SOVAK (viz. příloha zápisu), jehož je VAS členem,
by veškeré náklady spojené s provozem vodovodu měly být zohledněny v ceně vody. Postup,
kterým Svazek VaK a VAS postupují, kdy náklady za návoz jsou hrazeny přímo z rozpočtů
dotčených obcí a nijak se nepromítají v ceně vody, je možno považovat za zvýhodnění
skupiny obyvatel (napojených na veřejný vodovod oproti těm, kdo napojeni nejsou) a
nedovolenou podporu podnikatelského subjektu. Také panuje nejasnost ohledně zaúčtování
faktur za návoz vody. Z těchto důvodů bylo navrženo nechat zákonnost tohoto postupu
posoudit advokátní kanceláří a do vyjádření faktury za návoz vody zatím neplatit..
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo Obce Skrchov schvaluje posouzení způsobu úhrady návozu vody stanovené
Svazkem VaK advokátní kanceláří.
Výsledek hlasování: Pro 6
Usnesení č. 8/4 bylo schváleno.

Proti

0

Zdrželi se

0

5. Cenová nabídka.
Předsedající informovala zastupitele o potřebě opravit 3 ks horských vpustí na cestě do
kopečka MK 2c – zkorodování stávajícího rámu HV, potřeba vyměnit za nové HV s
odpovídající únosností – výměna 3 ks HV je naceněna na 71.500 Kč bez DPH.
Dále předsedající nechala nacenit vyasfaltování části MK u č.p. 10 – mezi návsí (MK 1c) a
místem, kde bude přidána horská vpust pod žlíbkem (MK 8d) – práce naceněny na 52.076,58
Kč bez DPH. Cenová nabídka uvedena v příloze zápisu.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo Obce Skrchov schvaluje provedení prací dle cenové nabídky firmy
RONYTRANS, s.r.o. - „Oprava komunikace u č.p. 10“ v ceně 52.076,58 Kč a „Výměna
odvodňovacích žlabů“ v ceně 71.500,00 Kč (ceny bez DPH).
Výsledek hlasování: Pro

6

Proti

0

Zdrželi se

Usnesení č. 8/5 bylo schváleno.
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0

6. Rozpočtové opatření č. 5/2019 a č. 6/2019.
Předsedající seznámila zastupitele s rozpočtovým opatřením č. 5/2019, které schválila v
souladu s pravomocí činit rozpočtová opatření dne 16. 7. 2019 – na straně výdajů byly
navýšeny položky Oprava rozhlasu, Dotace – Linka bezpečí a Protierozní, protilavinová a
protipožární ochrana (pytle s pískem na obecní cestu), ponížena byla položka
Nespecifikované rezervy.
Dále byli zastupitelé seznámeni s rozpočtovým opatřením č. 6/2019, které na straně
výdajů navyšuje položky Členský příspěvek DSO VAK, Pitná voda (navážení vody), členský
příspěvek DSO TS Malá Haná, Péče o vzhled obce a zeleň – navýšení částky na administraci
dotace, ponížena položka Nespecifikované rezervy.
Plné znění rozpočtových opatření je uvedeno v příloze zápisu.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo Obce Skrchov bere na vědomí Rozpočtové opatření č. 5/2019 a schvaluje
Rozpočtové opatření č. 6/2019.
Výsledek hlasování: Pro 6
Usnesení č. 8/6 bylo schváleno.

Proti

0

Zdrželi se

0

7. Nabídka solárních svítidel.
Předsedající informovala zastupitele o nabídce solárních svítidel veřejného osvětlení
JD ROZHLASY – celé svítidlo včetně dopravy a montáže stojí 35 tisíc Kč, při odběru 4 a
více kusů svítidel je cena 30 tisíc Kč za kus (ceny včetně DPH). Svítidlo je možno umístit do
míst, kde se nevyplatí budovat přípojku el. energie. Svítidlo je vybaveno čidlem pohybu,
když se v jeho blízkosti nikdo nepohybuje, přechází na úsporný režim.
Bylo dohodnuto rozhodnout o případném pořízení v dalším roce. Cenová nabídka
uvedena v příloze zápisu.

8. Různé
Předsedající seznámila zastupitele s následujícím:

a) Je potřeby umístit lavičky pořízené v rámci Mikroregionu. Na ZO konaném dne
18. 6. 2019 bylo dohodnuto jejich umístění k autobusovým zastávkám:
- Opěrná zeď „Skrchov – rozcestí“
- „Skrchov – točna“ směr Dolní Smržov
- „Letovice – Borová“ u č.p. 36 (směr od Letovic)
Umístit lavičky přislíbil pan Bubeník a pan Konůpka.

Zasedání bylo ukončeno v 20:55 hod., přítomno 6 zastupitelů ze 7.
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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 servisní smlouvy – semafory
6. Podklady k čerpací stanici – hlučnost, provozní náklady, provedení
7. Umístění čerpací stanice
8. Dopis ředitela VAS Ing. Petra Fialy
9. SOVAK – Desatero správného provozovatele
10. Cenová nabídka – Oprava komunikace a Výměna odvodňovacích žlabů
11. Rozpočtové opatření č. 5/2019
12. Rozpočtové opatření č. 6/2019
13. Cenová nabídka – solární světla veřejného osvětlení

Zápis byl vyhotoven dne: 23. srpna 2019

zapisovatel:

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

ověřovatelé:

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

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

starostka:

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