Průběh jednání:
1) Zahájení
Mgr. Pavel Kavalír, starosta obce, zahájil veřejné zasedání zastupitelstva v 18:00.
Je přítomno 6 zastupitelů, paní místostarostka Faltová se omlouvá pro nemoc.
Zastupitelstvo je usnášeníschopné. Dále starosta seznámil přítomné s programem
zasedání, vč. návrhu na doplnění (nový bod 4) a 15 a) a b)). Starosta požádal
zastupitelstvo o schválení takto doplněného programu.
Usnesení č. 30/1/2022
Zastupitelstvo schvaluje program zasedání, vč. navrženého doplnění.
Hlasovalo:
pro – 6
proti – 0
zdržel se – 0
2) Jmenování zapisovatele a ověřovatelů zápisu
Starosta jmenuje zapisovatelkou Zuzanu Kejřovou
Mgr. Lenku Lankašovou a Ing. Miroslava Stehna.

a

ověřovateli

zápisu

Zastupitelé berou informaci na vědomí.
3) Kontrola zápisu č. 29/2022 vč. souhrnu usnesení
Starosta Kavalír seznámil přítomné se zápisem č. 29/2022 a konstatoval, že nebyly
doručeny žádné písemné připomínky a připomínky neuplatnil ani nikdo z přítomných.
Usnesení č. 30/2/2022
Zastupitelstvo schvaluje Zápis č. 29/2022, vč. Souhrnu usnesení, bez připomínek.
Hlasovalo:
pro – 6
proti – 0
zdržel se – 0
4) Rozpočtové opatření č. 1/2022
Účetní a správce rozpočtu, paní Martina Pultrová informovala zastupitele o Rozpočtovém
opatření č. 1, které přijal starosta obce 31. 3. 2022. Jedná se o navýšení výdajů schváleného
rozpočtu na pol. 4112 – Přijaté neinvestiční transfery ze státního rozpočtu o celkovou částku
3 100,00 Kč.

Zastupitelé berou informaci na vědomí.
5) Účetní závěrka a výsledek hospodaření MŠ Číbuz za rok 2021.
Účetní a správce rozpočtu, paní Martina Pultrová seznámila zastupitele s podklady
účetní závěrky a výsledkem hospodaření MŠ Číbuz za rok 2021. V průběhu roku 2021
proběhla jedna veřejnosprávní kontrola (průběžná za rok 2021), na jejíž základě nebyla
doporučena žádná nápravná opatření. MŠ obdržela dotaci na přímé výdaje
na vzdělávání v částce 4 050 523,00 Kč. Dotace i její čerpání je označeno ÚZ 33353,

a byla vyčerpána ve výši 4 038 374,00 Kč. Nevyčerpané prostředky v částce 12 149,00 Kč za
OON byly vráceny v lednu 2022 v rámci vyúčtování účelových dotací Krajskému úřadu
Královéhradeckého kraje Provozní dotace od zřizovatele je bez povinnosti finančního

vypořádání a byla poskytnuta v celkové částce 800 000,00 Kč. Dále MŠ čerpala
prostředky z dotace tzv. „Šablony“ označené ÚZ 33063 v částce 74 596,53 Kč. Celkové
náklady dosáhly částky 5 127 428,94 Kč a výnosy částky 5 204 490,05 Kč. Výsledkem
hospodaření je zisk 77 061,11 Kč. Paní účetní doporučuje převod celého zisku na účet
413 – Rezervní fond.
Usnesení č. 30/3/2022
Zastupitelé po projednání schvalují účetní závěrku Mateřské školy, Číbuz za rok 2021,
vč. výsledku hospodaření bez připomínek a zároveň schvalují rozdělení výsledku
hospodaření, tj. převod celého zisku ve výši 77 061,11 Kč na účet 413 Rezervní fond
tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření.
Hlasovalo:
pro – 6
proti – 0
zdržel se – 0
6) Účetní závěrka a výsledek hospodaření obce za rok 2021.
Účetní a správce rozpočtu, paní Martina Pultrová seznámila zastupitele s podklady
účetní závěrky a výsledkem hospodaření obce za rok 2021. V průběhu roku byly
prováděny kontroly finančním a kontrolním výborem, průběžné a následné řídící
kontroly a veřejnosprávní kontroly ve vlastní příspěvkové organizaci a u ostatních
příjemců finančních podpor. Náklady dosáhly částky 9 060 459,85 Kč a výnosy
12 013 928,85 Kč. Výsledkem hospodaření je zisk po zdanění v částce 2 953 469,00 Kč.
Paní účetní doporučuje převod celého zisku na účet 432 – Výsledek hospodaření
předcházejících účetních období.
Usnesení č. 30/4/2022
Zastupitelé po projednání schvalují účetní závěrku obce za rok 2021 včetně výsledku
hospodaření, bez připomínek a zároveň schvalují rozdělení výsledku hospodaření,
tj. převod celého zisku ve výši 2 953 469,00 Kč na účet 432 Výsledek hospodaření
předcházejících účetních období.
Hlasovalo:
pro – 6
proti – 0
zdržel se – 0
7) Závěrečný účet obce za rok 2021.
Účetní a správce rozpočtu, paní Martina Pultrová seznámila zastupitele s návrhem
závěrečného účtu obce za rok 2021, který byl zveřejněn od 24. 3. 2022 na úřední desce
a na elektronické úřední desce v plném rozsahu. Obec hospodařila dle rozpočtu, který
byl schválen jako vyrovnaný. Obec nevede žádnou hospodářskou činnost, tzn. že vše
účtuje v hlavní činnosti. V průběhu roku bylo schváleno 8 rozpočtových opatření.
Součástí závěrečného účtu je Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce. Dále

jsou součástí závěrečného účtu účetní závěrky obce a příspěvkové organizace Mateřská
škola, Číbuz, které byly projednány a schváleny v předchozích bodech tohoto zasedání
zastupitelstva. Podklady k závěrečnému účtu obce byly zkontrolovány finančním i
kontrolním výborem obce, které doporučují schválit závěrečný účet bez výhrad.
Usnesení č. 30/5/2022
Zastupitelé schvalují závěrečný účet obce za rok 2021 a jeho projednání je uzavřeno
souhlasem s celoročním hospodařením, a to bez výhrad.
Hlasovalo:
pro – 6
proti – 0
zdržel se – 0
8) Žádost o finanční příspěvek organizaci Obecný zájem, z.ú., č.j. 199/2022/S
Starosta Kavalír informoval zastupitele o Žádosti o poskytnutí dotace z rozpočtu obce
Skalice organizaci OBECNÝ ZÁJEM, z.ú. dle č.j. 199/2022/S, na financování sociálních
služeb dle § 40 a § 44 zák. č. 108/2006 Sb. (pečovatelská služba a odlehčovací služby –
terénní, ambulantní nebo pobytové služby poskytované osobám, které mají sníženou
soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení,
o které je jinak pečováno v jejich přirozeném sociálním prostředí). Žádost je
předkládána každoročně, v uplynulém roce obec Skalice poskytla žadateli dotaci ve
stejné výši, tj. 45 000,- Kč. Paní ředitelka Mgr. Iveta Brzková navrhuje poskytnutí
příspěvku formou daru bez povinnosti předložit vyúčtování, po poradě s paní účetní se
domníváme, že u takto významné částky by bylo vhodné ponechat formu dotace
s předložením závěrečného vyúčtování k 31. 12. 2022.
Usnesení č. 30/6/2022
Zastupitelstvo schvaluje poskytnutí dotace organizaci Obecný zájem, z.ú. ve výši
45 000,- Kč a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace s uvedeným
příjemcem.
Hlasovalo:
pro – 6
proti – 0
zdržel se – 0
Plněním pověřen: Mgr. Pavel Kavalír

Termín splnění: 31. 5. 2022

9) Žádost o finanční příspěvek organizace Hospic Anežky České, čj. 229/2022/S
Starosta informoval zastupitele o žádosti Hospice Anežky České z Červeného Kostelce
o finanční příspěvek a připomněl, že v minulosti obec hospici poskytovala výtěžek
z obecního plesu. S ohledem na to, že ani letošní ples se vzhledem k protiepidemickým
opatřením nemohl konat, navrhuje starosta poskytnout hospici dar z rozpočtu obce ve
výši 10 000,- Kč stejně jako loni.

Usnesení č. 30/7/2022
Zastupitelé schvalují poskytnutí finančního daru ve výši 10 000,- Kč Hospici Anežky
České a pověřují starostu k uzavření darovací smlouvy.
Hlasovalo:
pro – 6
proti – 0
zdržel se – 0
Plněním pověřen: Mgr. Pavel Kavalír

Termín splnění: 31. 5. 2022

10) Bezúplatný převod pozemků mezi Královéhradeckým krajem a obcí Skalice.
Starosta předložil zastupitelům návrh na schválení bezúplatného převodu pozemků
p.č. 1031/18 (o výměře 79 m2, ostatní plocha – silnice) a p.č. 1036/3 (o výměře 1 m2,
ostatní plocha – silnice), oba v k.ú. Číbuz, do vlastnictví Královéhradeckého kraje. Jedná
se o majetkoprávní vypořádání vztahů mezi obcí Skalice a Královéhradeckým krajem
v souvislosti s akcí „Segregace pěší dopravy a odvodnění prostoru při silnici III/3086,
III/3087, Číbuz“, resp. „Křižovatka silnic III/3086 a III/3087 v obci Číbuz“. O záměru bylo
zastupitelstvo informováno na veřejném zasedání dne 15. 2. 2022 (viz usnesení č.
29/10/2022).
Usnesení č. 30/8/2022
Zastupitelé schvalují bezúplatný převod pozemků mezi Královéhradeckým krajem a obcí
Skalice, kdy obec Skalice převede z LV 10001 do vlastnictví Královéhradeckého kraje
pozemky p.č. 1031/8 a p.č. 1036/3 v k.ú. Číbuz.
Hlasovalo:
pro – 6
proti – 0
zdržel se – 0
11) Návrh veřejnoprávní smlouvy k výkonu přenesené působnosti v oblasti přestupků.
Starosta předložil zastupitelům návrh Veřejnoprávní smlouvy k výkonu přenesené
působnosti na úseku projednávání přestupků, na základě které budou nově řešit
přestupky spáchané ve správním obvodu obce Skalice příslušné orgány Statutárního
města Hradec Králové. Až do konce měsíce dubna řeší přestupky odbor správní
Městského úřadu Smiřice, ale obdrželi jsme výpověď příslušné smlouvy, o čemž bylo
zastupitelstvo informováno na zasedání dne 15. 2. 2022 (bod č. 11).
Usnesení č. 30/9/2022
Zastupitelé schvalují uzavření veřejnoprávní smlouvy o zajišťování výkonu přenesené
působnosti na úseku projednávání přestupků se Statutárním městem Hradec Králové
dle předloženého návrhu.

Hlasovalo:
pro – 6
proti – 0
zdržel se – 0
Plněním pověřen: Mgr. Pavel Kavalír

Termín splnění: 30. 4. 2022

12) Veřejná zakázka „Kanalizace Skalice, Skalička a Číbuz – dokumentace stavby“.
Starosta Kavalír na základě usnesení č. 29/6/2022 z 15. 2. 2022 požádal zastupitelstvo
o schválení realizace veřejné zakázky malé hodnoty na služby „Kanalizace Skalice,
Skalička a Číbuz – dokumentace stavby“. Předpokládaná hodnota zakázky je ve výši
2 000 000,- Kč bez DPH a hodnotícím kritériem nabídková cena vč. DPH. Návrh zadávací
dokumentace byl zastupitelům předložen.
Diskuse: Pan zastupitel Karpíšek vznesl připomínku, že se mu předpokládaná hodnota
zakázky zdá být příliš vysoká. Starosta sdělil, že se jedná o zakázku, zahrnující kompletní
projektovou dokumentaci ve všech stupních, vč. zajištění inženýringu, zajištění podání
žádosti o stavební povolení a dále autorský dozor projektanta v rámci plánované
výstavby. Odhadované náklady na plánovanou výstavbu jsou ve výši více než 70 mil. Kč.
Předpokládaná cena projekčních prací tak vychází přibližně do 3 % z předpokládané
ceny stavby. Pan zastupitel Karpíšek podotkl, že se jedná pouze o připomínku,
protinávrh nepředložil.
Usnesení č. 30/10/2022
Zastupitelé schvalují realizaci veřejné zakázky malé hodnoty na služby „Kanalizace
Skalice, Skalička a Číbuz – dokumentace stavby“ s předpokládanou hodnotou zakázky
ve výši 2 000 000,- Kč bez DPH a hodnotícím kritériem nabídkovou cenou vč. DPH a
ukládají starostovi Mgr. Pavlu Kavalírovi zajistit administraci zakázky v souladu se
Směrnicí č. 7 k zadávání zakázek malého rozsahu.
Hlasovalo:
pro – 5
proti – 1
zdržel se – 0
Plněním pověřen: Mgr. Pavel Kavalír

Termín splnění: 31. 5. 2022

13) Výběr dodavatele stavby „Stavební úpravy obecního domu č.p. 132 ve Skalici“.
Starosta informoval zastupitele o průběhu veřejné zakázky malé hodnoty na stavební
práce „Stavební úpravy obecního domu č.p. 132 ve Skalici“, která byla realizována na
základě usnesení zastupitelstva č. 27/12/2021 a 29/8/2022. V rámci této zakázky byla
doručena pouze jedna nabídka wami.cz s.r.o, Hradecká 224, Předměřice n/L, IČO:
27520404 s nabídkovou cenou 2 607 680,04 Kč vč. DPH. Nabídka vyhověla z hlediska
zadávacích podmínek a starosta tedy navrhuje uzavřít smlouvu o dílo s tímto
uchazečem.

b) informace o veřejné zakázce na úpravu kontejnerových míst;
Starosta informoval o výsledku veřejné zakázky malé hodnoty na stavební práce,
o které byli zastupitelé informování na veřejném zasedání 15. 2. 2022 (viz bod č.
13). Nejvýhodnější nabídku předložil uchazeč BORTA s.r.o., se sídlem Sehnoutkova
59, 503 04 Černožice, IČ: 48151050 s nabídkovou cenou 506 475,29 Kč vč. DPH.
S vítězným uchazečem bude uzavřena smlouva o dílo.
Zastupitelé berou informaci na vědomí.
c) různé.
-

Starosta informoval zastupitele o nabídce Královéhradeckého dětského
sboru Jitro z Hradce Králové uskutečnit v průběhu června 2022 v kostele
sv. Václava v Číbuzi koncert (termín bude ještě upřesněn). Pořadatelé
by byli rádi za příspěvek na dopravu ve výši cca 5 000 Kč.

-

Paní zastupitelka Mgr. Lenka Lankašová informoval o potřebě provedení
opravy laviček na hřišti ve Skalici. Starosta sdělil, že opravy jsou v plánu
na nejbližší období, stejně jako dokončení opravy houpačky na dětském
hřišti ve Skaličce, laviček na fotbalovém hřišti ve Skaličce, instalace košů
na psí exkrementy ve všech třech vesnicích apod.

Zastupitelé berou informace na vědomí.
16) Závěr
Starosta Mgr. Pavel Kavalír ukončil zasedání ve 20.03 hodin.

Zapsala: Zuzana Kejřová v.r.

Starosta: Mgr. Pavel Kavalír v.r.
Skalice 22. 4. 2022

Ověřovatelé zápisu: Mgr. Lenka Lankašová v.r.
Ing. Miroslav Stehno v.r.

