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

Zasedání Zastupitelstva Obce Skrchov

č. 7

konané dne 18. 6. 2019
Zasedání se konalo v budově obecního úřadu, zahájeno bylo v 18:00 hod., přítomni byli
4 zastupitelé ze 7, omluveni pan Ladislav Chladil, pan Antonín Konůpka 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 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. 7/1 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. 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. Schválení Závěrečného účtu Obce Skrchov za rok 2018.
3. Schválení účetní závěrky k 31. 12. 2018.
4. Rozpočtové opatření č. 4/2019.
5. Schválení stanov a smlouvy DSO – TS Malá Haná.
6. Žádost o podporu linky bezpečí.
7. Řešení kanalizace.
8. Nabídka prací – opravy a místo pro kontejner.
9. Schválení dohody o provedení práce.
10. Dotace na sběrné nádoby z TS Malá Haná.
11. Vyúčtování Telurie.
12. Zpráva z valné hromady – Svazek VaK.
13. Různé.
Výsledek hlasování: Pro 4
Usnesení č. 7/2 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:
• Přihláška do DSO TS Malá Haná byla podána, na valné hromadě DSO byl vstup obce do
DSO schválen.
• Kupní smlouva na pořízení nákladního elektromobilu byla uzavřena.
• Veřejnoprávní smlouva s Městem Boskovice na zajištění sociálně-právní ochrany dětí byla
uzavřena.
• Probíhá oprava dětského hřiště a oprava kanalizace.
• Odvolání ke krajskému úřadu proti stanovisku stavebního úřadu bylo podáno – viz. příloha
zápisu.
Výpis usnesení z předchozího zasedání zastupitelstva obce je uveden příloze zápisu.

2. Schválení Závěrečného účtu Obce Skrchov za rok 2018.
Předsedající seznámila zastupitele obce se Závěrečným účtem za rok 2018 – návrh
závěrečného účtu byl v zákonné lhůtě vyvěšen, nebyly vůči němu vzneseny námitky nebo
připomínky. Celková výše příjmů činila 3.201.658,90 Kč, celkové výdaje činily
3.368.655,25 Kč – skutečné hospodaření obce skončilo v r. 2018 schodkem ve výši
166.996,35 Kč.
Při kontrole hospodaření obce za r. 2018 nebyly zjištěny chyby nebo nedostatky.
Návrh Závěrečného účtu obce za rok 2018 je uveden v příloze zápisu.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo Obce Skrchov schvaluje celoroční hospodaření obce a Závěrečný účet obce
za r. 2018 včetně Zprávy KrÚ JMK o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2018
bez výhrad.
Výsledek hlasování: Pro 4
Usnesení č. 7/3 bylo schváleno.

Proti

0

Zdrželi se

0

3. Schválení účetní závěrky k 31. 12. 2018.
Předsedající seznámila zastupitele s účetní závěrkou k 31. 12. 2018 – Závěrečný účet za
rok 2018 (viz. předchozí bod), Protokol o schvalování účetní závěrky a Zpráva o výsledku
přezkoumání hospodaření za rok 2018 jsou uvedeny v příloze zápisu.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo Obce Skrchov schvaluje účetní závěrku k 31. 12. 2018.
Výsledek hlasování: Pro 4
Usnesení č. 7/4 bylo schváleno.

Proti

0

Zdrželi se
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4. Rozpočtové opatření č. 4/2019
Předsedající seznámila zastupitele s rozpočtovým opatřením č. 4/2019, které bylo
schváleno starostkou dne 21. 5. 2019 v rámci pravomoce provádět rozpočtová opatření.
Rozpočtové opatření zohledňuje na straně příjmů dotaci na financování voleb do
Evropského parlamentu, na straně výdajů zohledňuje náklady na tyto volby a navyšuje
položku Využití volného času dětí a mládeže (oprava dětského hřiště) a položku Odvádění a
čištění kanalizačních vod. Potřebné prostředky byly přesunuty z položky Nespecifikované
rezervy. Plné znění rozpočtového opatření je uvedeno v příloze zápisu.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo Obce Skrchov bere na vědomí rozpočtové opatření č. 4/2019.
Výsledek hlasování: Pro 4
Usnesení č. 7/5 bylo schváleno.

Proti

0

Zdrželi se

0

5. Schválení stanov a smlouvy DSO – TS Malá Haná.
Předsedající informovala zastupitele o potřebě dodatečného schválení stanov a smlouvy
o založení dobrovolného svazku obcí Technické služby Malá Haná – na předchozím
zastupitelstvu obce byl schválen poze vstup obce do DSO a zplnomocnění starostky
zastupovat obec v DSO. Stanovy, Zakládací smlouva DSO TS Malá Haná a výpis z usnesení
předchozího zastupitelstva obce jsou uvedeny v příloze zápisu.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo Obce Skrchov schvaluje
1) smlouvu o založení dobrovolného svazku obcí Technické služby Malá Haná (dále
jen „dobrovolný svazek obcí“), která je přílohou č. 1 tohoto usnesení,
2) stanovy dobrovolného svazku obcí, které jsou přílohou č. 2 tohoto usnesení.
Výsledek hlasování: Pro 4
Usnesení č. 7/6 bylo schváleno.

Proti

0

Zdrželi se

0

6. Žádost o podporu linky bezpečí.
Předsedající seznámila zastupitele s dopisem ředitelky Linky bezpečí, z.s., která žádá
obec o projednání žádosti o příspěvek ve výši 2.000 Kč na provoz linky bezpečí. Linka má
pomáhat hlavně dětem a mladým lidem v krizových situacích.
V diskuzi bylo dohodnuto, že vzhledem k tomu, že předchozí rok obec na linku bezpečí
nepřispěla, přispěje tento rok částkou v žádané výši 2.000 Kč. Příspěvek bude poskytnut
prostřednictvím veřejnoprávní smlouvy na dotaci.
Dopis se žádostí o podporu je uveden v příloze zápisu.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo Obce Skrchov schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy na dotaci pro
Linku bezpečí, z.s. ve výši 2.000 Kč.
Výsledek hlasování: Pro 4
Usnesení č. 7/7 bylo schváleno.

Proti

0

Zdrželi se
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7. Řešení kanalizace.
Předsedající informovala zastupitele o skutečnosti, že při posledním přívalovém dešti
7. 6. došlo k zaplavení komunikace před domem č.p. 5 srážkovými vodami tekoucími ze
žlíbku (byla vyžádaná pomoc SDH Letovice) a také k zaplavení nemovitostí na Borové
vodou stékající z pole nad zástavbou.
Při zpracování studie "Snížení rizika a dopadů povodní v k.ú. Skrchov" bylo navrženo
omezit množství srážkových vod tekoucí žlíbkem pomocí zasakovacích jam nad žlíbkem, a
pod žlíbkem vybudovat další dvě horské vpusti, které zachytí srážkové vody protékající do
obce poté, co se zanese stávající horská vpust. Předsedající navrhuje řešit situaci přidáním
zatím jedné horské vpusti - pokud se ukáže, že to nestačí, přidá se další. Dle cenové nabídky
bude stát vybudování horské vpusti 51.534 Kč bez DPH, bude řešeno dle zpracované
dokumentace (DÚR) studie – SO 8 Řešení odtoku ze staré úvozové cesty.
Dále si předsedající vyžádala cenovou nabídku na terénní úpravy cesty nad Borovou v délce 182 m by byla cesta v šířce 2,5 m srovnána a zahloubena tak, aby se předešlo stékání
vody přes cestu MK 16d (p.č. 295/1) z půdního bloku 7701/7 na nemovitosti obyvatel. Cena
za provedení terénní úpravy by byla 40.950 Kč bez DPH. V diskuzi bylo zastupiteli
poukázáno na to, že voda z této cesty pak vytéká na silnici I/43 – navržené opatření toto nijak
neřeší; vhodnější by bylo svedení vody z cesty nad ohroženými nemovitostmi do horské
vpusti jednotné kanalizace V2 (HV V2-1) mezi č.p. 32 a č.p. 33 - k tomu je ale nutný
souhlas majitelů soukromých pozemků.
Bohužel nedošlo pro nesouhlas majitelů pozemků a nájemce půdního bloku 7701/7 k
realizaci opatření SO 10 Průlehy na půdním bloku 7701/7 dle studie "Snížení rizika a dopadů
povodní v k.ú. Skrchov", která byla vyhotovena v roce 2018. Zatím bylo dohodnuto zajistit
místo, kde dochází k přetečení vody z obecní cesty, provizorně pytli s pískem, a navržené
terénní úpravy nerealizovat.
Dále obec potřebuje opravit dvě uliční vpusti jednotné kanalizace V1, které nesbírají
srážkovou vodu z komunikace, protože jsou usazeny příliš vysoko (UV V1-1 a UV V1-2)
– vybourání a nové usazení 2 ks uliční vpusti bude stát 7.000 Kč bez DPH.
Cenová nabídka – Úprava cesty, horská vpusť - je uvedena v příloze zápisu.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo Obce Skrchov schvaluje provedení těchto prací dle cenové nabídky
„Úprava cesty, horská vpusť“:
- Horská vpusť 4x1x0,9 m v ceně 51.534 Kč
- Úprava poklopu uliční vpusti v ceně 7.000 Kč.
Ceny uvedeny bez DPH.
Výsledek hlasování: Pro 4
Usnesení č. 7/8 bylo schváleno.

Proti

0

Zdrželi se

0

8. Nabídka prací – opravy a místo pro kontejner.
Předsedající informovala zastupitele, že při opravě 2 ks poklopů kanalizace na silnici
před obecním úřadem bylo zjištěno, že asfalt je třeba vyříznout a opravit ve větší ploše, než
bylo původně zamýšleno. Vícepráce z toho vyplývající jsou naceněny v cenové nabídce
"Opravy"v položce "Komunikace" a jsou naceněny na 12.808,27 Kč bez DPH.
Dále je v této cenové nabídce v položce "Konstrukce zámečnické" naceněna oprava 2ks
držáků vlajek na budově obecního úřadu za 3.000 Kč, instalace 2 ks nástěnek (Ručně malovaná mapa Blanenska a Boskovicka) za 5.000 Kč a připevnění 3 ks betonových laviček za
celkem 7.500 Kč (ceny uvedeny bez DPH). Protože cena za připevnění laviček by vyšla na
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téměř totéž, co je pořizovací cena těchto laviček (3.000 kč za kus), bylo dohodnuto toto
nerealizovat – cena za zabezpečení proti odcizení je příliš vysoká – a lavičky budou
postaveny na místa autobusových zastávek bez zabezpečení:
- opěrná zeď "Skrchov – rozcestí II"
- "Skrchov – točna" směr Dolní Smržov
- "Letovice – Borová" u č.p. 36 (směr od Letovic)
Nástěnky s mapami budou umístěny na návsi pod kaštany (místo stávající mapy
cyklostezek) a ke křižovatce u přechodu pro chodce u I/43.
Cenová nabídka "Opravy" je uvedena v příloze zápisu.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo Obce Skrchov schvaluje provedení těchto prací dle cenové nabídky
„Opravy“:
- Komunikace v ceně 12.808 Kč
- Oprava držáku na vlajku v ceně 3.000 Kč
- Připevnění nástěnky v ceně 5.000 Kč.
Ceny uvedeny bez DPH.
Výsledek hlasování: Pro 4
Usnesení č. 7/9 bylo schváleno.

Proti

0

Zdrželi se

0

Dále předsedající nechala zpracovat cenovou nabídku na vytvoření plochy pro
kontejnery na místě dnešní travnaté plochy za živým plotem za nástěnkami u obecního
úřadu – cenovou nabídku nechala zpracovat z důvodu potřeby vyřešit umístění
kontejnerů - stávající umístění na kraji komunikace je nevyhovující.
Realizace tohoto záměru vychází dle cenové nabídky na 475.292 Kč (včetně DPH) –
zatím nebude realizováno.
Cenová nabídka - „Místo pro kontejnery“ je uvedena v příloze zápisu.

9. Schválení dohody o provedení práce
Předsedající seznámila zastupitele s Dohodou o provedení práce č. 2019/11 – drobné
stavební práce a opravy na obecním úřadě. Dohoda je uvedena v příloze zápisu.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo Obce Skrchov schvaluje Dohodu o provedení práce č. 2019/11.
Výsledek hlasování: Pro 4
Usnesení č. 7/10 bylo schváleno.

Proti

0

Zdrželi se

0

10. Dotace na sběrné nádoby z TS Malá Haná.
Předsedající informovala zastupitele o tom, že 11. 7. se bude konat valná hromada DSO
TS Malá Haná, na které by nově přijaté obce měly oznámit, zda budou žádat o dotaci na
pořízení sběrných nádob ke každému domu – na dodaci půjde pořídit sběrná nádoba na
plasty, papír a bioodpad (žlutá, modrá a hnědá). Pokud bude chtít obec pořídit i nádobu na
směsný komunální odpad (černá), bude tuto muset zaplatit ze svých prostředků. V diskuzi se
zastupitelé vyslovili pro pořízení sběrných nádob včetně nádoby na komunální odpad.
Ke sběrným nádobám bude možno připevnit čipy pro zajištění evidence vyváženého odpadu.
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Návrh usnesení:
Zastupitelstvo Obce Skrchov schvaluje záměr podat žádost o dotaci na pořízení sběrných
nádob na plasty, papír, BRKO a tuhý komunální odpad s možností připevnění čipů pro
obyvatele a 1ks velkého kontejneru na BRKO pro obec.
Výsledek hlasování: Pro 4
Usnesení č. 7/11 bylo schváleno.

Proti

0

Zdrželi se

0

11. Vyúčtování Telurie.
Předsedající informovala zastupitele o jednání s BaL Teluria s.r.o. ohledně kompenzace
následků chybného vykázání počtu zaměstnanců firmy na příjmy obce – kompenzace
proběhne na základě dohody účetní obce a účetní Telurie.

12. Zpráva z valné hromady – Svazek VaK.
Předsedající předala slovo místostarostovi, který informoval zastupitele o valné
hromadě Svazku VaK, která proběhla 17. 6. v Blansku – byla přednesena zpráva o činnosti
předsednictva Svazku – především rozhodování o probíhajících a chystaných stavbách, byl
schválen závěrečný účet a účetní závěrka Svazku, bylo schváleno vyúčtování kalkulace
vodného a stočného za rok 2018 a byla schválena kupní smlouva pro koupi pozemků s
vodojemem a čerpací stanicí v katastru obce Lazinov.
Pozvánka a program valné hromady jsou uvedeny v příloze zápisu.

13. Různé
Předsedající seznámila zastupitele s následujícím:

a) V sobotu 6. 7. proběhne dětský den.
b) Proběhla oprava obecního rozhlasu – byla opravena dvě hnízda na Borové, baterie byly
vyměněny u vysílače a v sedmi hnízdech.

c) Rema odvezla elektroodpad uskladněný v garáži.
d) Na Fond ŽP byla zaslána žádost o prodloužení termínu pro dodání podkladů k proplacení
dotace na kompostéry a štěpkovač do konce srpna.

e) Řeší se s ŘSD ČR oprava výústi jednotné kanalizace V2 pod silnicí I/43.
Zasedání bylo ukončeno ve 20:00 hod., přítomni byli 4 zastupitelé ze 7.

Přílohy zápisu:
1.
2.
3.
4.

Prezenční listina
Kopie oznámení o konání zasedání zastupitelstva
Výpis přijatých usnesení
Kopie usnesení přijatých na minulém zastupitelstvu
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5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Odvolání ke krajskému úřadu proti stanovisku stavebního úřadu
Návrh Závěrečného účtu obce za r. 2018
Protokol o schvalování účetní závěrky k 31. 12. 2018
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za r. 2018
Rozpočtové opatření č. 4/2019
Vzor usnesení – vstup obce do DSO
Výpis z usnesení č. 6/3
Výpis z usnesení č. 7/6 – schválení smlouvy a stanov
Příloha usnesení č. 1 - Zakládací smlouva DSO TS Malá Haná
Příloha usnesení č. 2 - Stanovy DSO TS Malá Haná
Žádost o podporu provozu Linky bezpečí, z.s.
Cenová nabídka - "Úprava cesty, horská vpusť"
Cenová nabídka - "Opravy"
Cenová nabídka – "Místo pro kontejnery"
Dohoda o provedení práce č. 2019/11
Pozvánka a program valné hromady Svazku VaK

Zápis byl vyhotoven dne: 28. června 2019

zapisovatel:

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

ověřovatelé:

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

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

starostka:

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