
3      Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Skřinářov ze dne  8. 5. 2011 2011

Stránka 1

Zápis ze zasedání zastupitelstva 
obce Skřinářov ze dne 8. 5. 2011

Místo konání: místnost Obecního úřadu, Skřinářov č. p. 28
Termín konání: 8.5.2011 od 19.00 hod

Program:
  
3/2011/1 Určení zapisovatele a ověřovatele zápisu
3/2011/2 Schválení programu
3/2011/3 Výběrové řízení Rekonstrukce střechy na 

obecním domě
3/2011/4 Rozpočtové opatření č. 1/2011  
3/2011/5 Likvidace nepotřebného majetku
3/2011/6 Prodej pozemku – Petr Večeřa, č. p . 66
3/2011/7 Schválení Závěrečného účtu 2010
3/2011/8 Schválení odprodeje dřeva
4/2011/9 Žádost J. Klímy č. p. 54 o vyjádření ZO 

k projektu výstavby garáže
4/2011/10 Provoz obchodu v obci – firma KWM  Plus 

s. r. o.

Přítomni: 
Pavel Videnský, Miroslav Urbánek, Josef Klíma, Pavel Bednář, Petra 
Studená, Martin Voborný, David Jeřábek

3

2011

Zapsal: Ing. Josef Klíma
 

8.5. 2011
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3/2011/1            Určení zapisovatele a ověřovatele zápisu  
Zapisovatel: Ing. Josef Klíma 
Ověřovatelé zápisu:  Miroslav Urbánek ,  David Jeřábek

3/2011/2            Schválení programu  

Hlasování
Pro návrh Proti návrhu Zdržel se Výsledek

 7 0 0  SCHVÁLENO

3/2011/3            Výběrové řízení Rekonstrukce střechy na obecním domě  

Starosta obce seznámil ZO s průběhem a výsledky výběrového řízení zakázky malého rozsahu 
Rekonstrukce střechy budovy obecního domu. Řízení proběhlo v souladu se Směrnicí obce č. 
1/2011. 

Byly podány 3 nabídky: 

KWM Plus s.r.o.  cena včetně DPH 1. 620. 834,97 Kč

Cupak s.r.o.  cena včetně DPH 1. 403. 246 Kč 

Ing.Jaroslav Modl  cena včetně DPH 1. 172. 215 Kč. 

Ve smyslu podmínek zadání se stal vítězem výběrového řízení Ing.Jaroslav Modl s nejnižní 
nabídkovou cenou.

ZO schvaluje průběh a výsledky výběrového řízení na zakázku malého rozsahu 
Rekonstrukce střechy na obecním domě. 

Schvaluje vítěze řízení – Ing.Jatoslav Modl, Nová 315, 66484 Zbraslav u Brna. 

Zplnomocňuje starostu obce uzavřít s výše jmenovaným Smlouvu o dílo na částku 
1.172,215,-Kč vč.DPH.

Hlasování
Pro návrh Proti návrhu Zdržel se Výsledek

 7 0 0  SCHVÁLENO
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3/2011/4            Rozpočtové opatření č. 1/2011  

V návaznosti na informace o výši nákladů na rekonstrukci střechy obecního domu, předložil 
správce rozpočtu   ZO návrh na Rozpočtové opratření č. 1/2011. 

Navýšení v položkách příjmu z daní koresponduje se schváleným podílem obce Skřinářov ze 
státního rozpočtu na rok 2011, upřesněným až po schválení Rozpočtu obce za rok 2011.

ZO schvaluje předložené Rozpočtové opatření číslo 1/2011 uvedené  v Příloze číslo 1 a 
ukládá správci rozpočtu promítnout uvedené změny do Rozpočtu obce.

Hlasování
Pro návrh Proti návrhu Zdržel se Výsledek

 7 0 0  SCHVÁLENO

3/2011/5            Likvidace nepotřebného majetku  

Starosta obce předkládá ZO návrh na likvidaci nepotřebného majetku obce dle Přílohy č.2.

ZO schvaluje návrh na likvidaci nepotřebného majetku obce dle Přílohy č.2 tohoto 
Zápisu, včetně způsobu likvidace.

ZO jmenuje likvidační komisi ve složení Miroslav Urbánek, Josef Klíma a Vítězslav 
Banďouch, která zajistí řádný průběh likvidace a sestaví likvidační protokol.

Hlasování
Pro návrh Proti návrhu Zdržel se Výsledek

 7 0 0  SCHVÁLENO

3/2011/6            Prodej pozemku  Petr Večeřa, č. p. 66  
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Zastupitelstvo obce schválilo na své schůzi dne 1.4.2011, záměr na odprodej obecních 
pozemků p.č. 936/3 (35m2) a p.č. 945/2 (107m2) a to za účetní hodnotu dle účetní evidence 
obce Skřinářov, tj. pozemek p.č. 936/3 za Kč 175,- Kč a pozemek p.č. 945/2 za Kč 738,- Kč. 
Záměr na odprodej byl předepsaným způsobem zveřejněn na úřední desce obce od 2.4.2011 
do 4.5.2011.

ZO schvaluje odprodej obecních pozemků p.č. 936/3 (35m2) a p.č. 945/2 (107m2) a to za 
účetní hodnotu dle účetní evidence obce Skřinářov, tj. pozemek p.č. 936/3 za Kč 175,- Kč 
a pozemek p.č. 945/2 za Kč 738,- Kč panu Petru Večeřovi,  č. p. 66, s tím, že kupující 
uhradí veškeré náklady související s prodejem. ZO zplnomocňuje starostu obce k 
podpisu příslušné Kupní smlouvy.

Hlasování
Pro návrh Proti návrhu Zdržel se Výsledek

 7 0 0  SCHVÁLENO

3/2011/7            Schválení Závěrečného účtu 2010  

ZO na své schůzi, konané dne 1.4.2011 vzalo na vědomí návrh Závěrečného účtu obce za rok 
2010. Návrh Závěrečného účtu za rok 2010 včetně Zprávy o výsledcích auditu hospodaření 
obce za rok 2010 byl předepsaný způsobem zveřejněn na úřední desce obce od 4.4.2011 do 
4.5.2011. 

ZO schvaluje Závěrečný účet obce za rok 2010 - bez výhrad.

Hlasování
Pro návrh Proti návrhu Zdržel se Výsledek

 7 0 0  SCHVÁLENO

3/2011/8            Schválení odprodeje dřeva  

Starosta obce informoval ZO o vytěžení lesního porostu na parcele číslo 292 a o nabídce na 
odprodej vytěženého dřeva v celkovém objemu 123,48 plm kulatiny + 38 plm palivového 
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dřeva firmou Modl a odprodeji zbylého palivového dříví v rámci obce (400,- plm z rázu a 
100,- plm samovýroby) v objemu 23plm.

ZO schvaluje odprodej vytěženého dřeva v objemu 123,48 kulatiny a 61 plm palivového 
dřeva.

Hlasování
Pro návrh Proti návrhu Zdržel se Výsledek

 7 0 0  SCHVÁLENO

3/2011/9            Žádost p. Josefa Klímy, č. p. 54 o vyjádření ZO k     projektu výstavby garáže  

Na základě předložené žádosti vč. výkresové dokumentace a Průvodní zprávy ZO  souhlasí: 

• se stavbou garáže včetně garážového stání  (dle výkresové dokumentace)

• se zřízemím sjezdu ( dle výkresové dokumentace)

• s napojením dešťové kanalizace na obecní kanalizaci ( dle výkresové dokumentace)

• s udělením vyjímky z odstupové vzdálenosti stavby od hranic pozemku

Hlasování
Pro návrh Proti návrhu Zdržel se Výsledek

 6 0 1  SCHVÁLENO

3/2011/10          Provoz obchodu, nárůst cen za energie  

Provozovatel obchodu ve Skřinářově, firma KWM Plus, s. r. o.,  písemně informoval o ztrátě 
za rok 2010. K velkému nárůstu v nákladových položkách došlo zejména v položce elektrické 
energie.

Na základě této informace přijalo ZO následující :

V součinosti s firmou KWM  Plus, s. r. o. se provede analýza  nákladů za el. energii po 
měsících za rok 2008, 2009  a 2010 

Cílem této analýzy je zjistit přesnou příčinu prudkého nárůstu nákladů za el. energii.

Firma KWM Plus, s. r. o. předá v písemné formě, prostřednictvím starosty obce, k projednání 
svoji představu návrhu jak danou situaci řešit.
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 Výsledek analýzy a návrh řešení budou projednány na dalším zasedání ZO.

Hlasování
Pro návrh Proti návrhu Zdržel se Výsledek

 7 0 0  SCHVÁLENO

Ve Skřinářově dne 8. 5. 2011

Zapsal : Ověřil: 
_____________________  ______________________ 
Josef Klíma             Miroslav Urbánek

 ______________________ 
           David Jeřábek

Stránka 6


