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SKALICKÝ
ZPRAVODAJ

Březen 2010

Vážení spoluobčané, milé děti,
dostává se Vám do rukou Skalický zpravodaj. Na těchto stránkách Vás budu
informovat o dění v naší vesnici, o jednáních zastupitelstva obce, o
kulturních akcích a dočtete se zde, věřím, mnoho dalších zajímavých
informací. Přivítám Vaše připomínky, Vaše náměty k obsahu Skalického
zpravodaje. Zpravodaj bude vycházet s dvou až tříměsíční periodicitou.
Vážení spoluobčané, milé děti, přeji Vám pohodové počtení ve Skalickém
zpravodaji.

Ing. Richard Černý
starosta obce

Informace Zastupitelstva obce
Ze zasedání Zastupitelstva obce 21.1.2010
Usnesení č. 2
Zastupitelstvo obce schválilo uzavření Dohody o finanční spoluúčasti obce
v projektu e-GON Centrum Boskovice s Městem Boskovice v rámci
kterého budou mj. probíhat školení zaměstnanců obecních úřadů a
zastupitelů. Finanční spoluúčast naší obce představuje roční částku 1.000,Kč po dobu 3 let za každých započatých 5 vzdělávaných osob.
Zastupitelům byl přednesen záměr řešit v rámci probíhajících komplexních
pozemkových úprav změnu katastrální hranice obce. Jedná se o převod
pozemků v lokalitě „Na Skále“ o výměře 7582 m2, které jsou dosud
v katastru obce Jabloňany, do k. ú. Skalice nad Svitavou a odpovídající
převod výměry do k. ú. Jabloňany.
Usnesení č. 3
Zastupitelstvo obce schvaluje změnu katastrální hranice mezi Obcí
Jabloňany a Obcí Skalice nad Svitavou.
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Usnesení č. 4
Zastupitelstvo obce schvaluje s platností od 1.1.2010 snížení odměny za
výkon funkce člena zastupitelstva na jednotnou výši 400,- Kč/měsíc.
Starosta obce rovněž upravil s platností od 1.1.2010 odměnu pro členy
stavební komise na 0,- Kč/měsíc.
Usnesení č. 5
Zastupitelstvo obce souhlasí se zřízením věcného břemene ve prospěch
společnosti E.ON na pozemcích p. č. 372/2, 372/11 a 372/12 v k. ú. Skalice
nad Svitavou ve vlastnictví Obce Skalice nad Svitavou (lokalita „Na skále“)
umožňující zatížení nemovitostí pro účely zřízení a provozování el.
distribuční soustavy.
Starosta obce informoval zastupitele o schváleném rozpočtu Svazku obcí
pro výstavbu rychlostní komunikace R43 na rok 2010. Celková výše příjmů
(1,- Kč/obyvatel/obec) i výdajů je 57.400,- Kč.
Záměr instalace fotovoltaické elektrárny na částech pozemků p. č. 224/2
a p. č. 514/4 v katastru Obce Skalice nad Svitavou
Zastupitelstvu obce byl předložen záměr výstavby fotovoltaické elektrárny
v katastru obce (výměra cca 1000 m2 na částech pozemků p. č. 224/2 a p. č.
514/4 – vedle haly p. Dvořáka při silnici k Agropodniku). Investoři nabízí
obci příspěvek ve výši 5.000,- Kč ročně po dobu cca 30-ti let
(předpokládaná doba životnosti elektrárny).
Usnesení č. 6
Zastupitelstvo obce souhlasí se záměrem instalace 2 jednotek fotovoltaické
elektrárny o výkonu do 50 kWp každá na částech pozemků p. č. 224/2 a p. č.
514/4 v katastru Obce Skalice nad Svitavou předloženým p. Janem Fojtíkem
a p. Janem Bartoňkem za podmínky poskytnutí finančního daru Obci
Skalice nad Svitavou ve výši 10.000,- Kč ročně zvyšujícím se každý rok o
roční míru inflace, a to po dobu životnosti projektu.
Starosta obce seznámil přítomné se stížností paní Valnohové na opakující se
zápach a znečišťování ovzduší v části obce „Školní ulice.“ Bude provedeno
místní šetření k zjištění původce tohoto znečišťování a původce bude vyzván
k okamžité nápravě.
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Starosta seznámil přítomné s výší propadu v daňových příjmech obce za rok
2009: - 10,8 % v porovnání s rokem 2008, tj. 504 tis. Kč.

Ze zasedání Zastupitelstva obce 25.2.2010
Usnesení č. 2
Zastupitelstvo obce schválilo rozpočet obce na rok 2010 jako přebytkový.
Příjmy 5.926.900,- Kč, výdaje 5.008.100,- Kč, financování -918.800,- Kč.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí rozpočtový výhled obce na roky 2011 a
2012.
Přítomní byli seznámeni s dalším návrhem řešení změny katastrální hranice
mezi obcemi Skalice nad Svitavou a Jabloňany v souvislosti s probíhajícími
komplexními pozemkovými úpravami a lokalitou „Na skále.“ První návrh
nebyl předběžně ze strany Obce Jabloňany odsouhlasen. Návrhy byly
zaslány k vyjádření zastupitelstvu obce Jabloňany.
Starosta informoval o podaných žádostech o dotace z rozpočtu
Jihomoravského kraje:
dotace na úhradu úroků z úvěrů ve výši 137.000,- Kč
dotace na Jednotku SDH obce ve výši 35.000,-Kč
dotace na kulturní akci Rozloučení s prázdninami ve výši 12.000,Kč

Poděkování
Starosta obce děkuje všem občanům, kteří pomáhali naší obci s úklidem
sněhu v průběhu letošní zimy. Vedení obce si cení pomoci a pochopení
občanů.

Místní poplatky pro rok 2010
Místní poplatek za komunální odpad se oproti roku 2009 nemění a činí 450,Kč na osobu a rok. Vlastníci rekreačních objektů hradí 450,- Kč za rok.
Poplatník je povinen uhradit místní poplatek buď jednorázově do 30.4.2010
nebo ve dvou splátkách do 30.4. a do 31.7. v případě, že poplatek přesáhne
v jedné bytové jednotce částku 1.000,- Kč.
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Poplatek je možno uhradit v hotovosti na Obecním úřadě nebo
bezhotovostním převodem na účet obce 12127631/0100 u Komerční banky.
Místní poplatek ze psů činí za jednoho psa 60,- Kč a za dalšího psa 90,- Kč.
Držitel psa je povinen uhradit poplatek do 30.4.2010.
Cena vodného činí pro rok 2010 24,90 Kč/m3 bez DPH plus pevná složka ve
výši 607,- Kč.

Odpadová bilance za rok 2009
Celkem bylo sesbíráno 116,263 tuny směsného komunálního odpadu, 25,98
tuny objemného odpadu, 2,932 tuny plastů, 6,145 tuny skla a 1,59 tuny
papíru. Náklady obce na odpady byly 384.713,- Kč, po odpočtu příjmů od
společnosti EKO-KOM, a.s. ve výši 15.103,- pak představovaly částku
369.610,- Kč. Při počtu obyvatel 615 (k 31.12.2009) činí podíl na osobu 601
Kč. Letošní poplatek ve výši 450,- Kč je tedy opět dotován obcí.

Kam na Boskovicku?
V průběhu loňského roku byl realizován projekt Kam na Boskovicku?, který
připravily Místní akční skupiny Boskovicko PLUS a Partnerství venkova za
finanční podpory z ROP NUTS II Jihovýchod. Tento projekt měl za cíl
vytvořit návštěvníkům našeho regionu nově aktualizované produkty
přibližující jim zajímavosti v šesti mikroregionech Boskovicko, Kunštátsko
– Lysicko, Letovicko, Malá Haná, Olešnicko a Svitava.
Ve čtvrtek 14.1.2010 byly na veletrhu Regiontour v Brně slavnostně
pokřtěny tyto produkty – komplet šesti skládaček jednotlivých
mikroregionů, mapa 1:50 000 uložená ve společném obalu s Turistickým
průvodcem, DVD Kam na Boskovicku? obsahující i čtyřicetiminutový film
o regionu, a zprostředkovaně také nově vytvořený portál
www.regionboskovicko.cz. V rámci projektu také vznikly dvě nové akce –
Po hradech a zámcích a Otevřené rozhledny Boskovicka. S novými
produkty se můžete seznámit na Obecním úřadě nebo na Informačním
centru v Boskovicích.

Humanitární sbírka
Občanské sdružení Diakonie Broumov a Obecní úřad Skalice nad Svitavou
vyhlašují
Sbírku použitého ošacení
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letního a zimního oblečení (dámské, pánské, dětské)
lůžkovin, prostěradel, ručníků, utěrek, záclon
látek (minimálně 1 m2, prosíme, nedávejte nám odřezky a zbytky
látek)
 domácích potřeb – nádobí bílé i černé, skleničky – vše
nepoškozené
 peří, péřových a vatovaných přikrývek, polštářů a dek
 obuvi (nepoškozené)
Věci, které vzít nemůžeme:
 ledničky, televize, počítače a jinou elektroniku, matrace, koberce –
z ekologických důvodů
 nábytek, jízdní kola a dětské kočárky – ty se transportem
znehodnotí
 znečištěný a vlhký textil
Sbírka se uskuteční na Obecním úřadě ve čtvrtek 25. března 2010 od 8:00
do 17:00 hod. Věci prosíme zabalené do igelitových pytlů či krabic.
Děkujeme za vaši pomoc.

Plánované akce v obci
V měsících duben až červen jsou plánovány tyto akce:
Bambasácká desítka – 17.4.2010
Pálení čarodějnic – 30.4.2010
Lampiónový průvod a mírový oheň – 7.5.2010
Předpouťová a pouťová zábava – 28. a 29.5.2010
Skalická pouť se uskuteční 30. května 2010.
Dětský den – 5.6.2010

Organizace v obci
TJ SOKOL
Zimní přestávka pomalu končí a opět začnou okresní fotbalové soutěže. III.
třída mužů začíná v neděli 4.4.2010 a Skalice zajíždí do Vysočan (začátek
utkání v 15:30 hod). Dorostenci se tentýž den utkají na domácím hřišti ve
12:00 hod s Olešnicí. V neděli 11.4.2010 se muži utkají na domácím
trávníku s Lažanami (15:30 hod). Dorostenci budou hrát ve 13:15 hod ve
Svitávce.
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Přípravná utkání mužů (v Boskovicích na umělé trávě):
20.2.2010: Skalice – Šošůvka 3:4 (2:2), branky: Bílek, Marek, Tenora
28.2.2010: Skalice – Tišnov 2:6 (1:4), branky: Marek 2
Poslední přípravné utkání před startem sezóny sehraje Skalice 27.3.2010
v 16:00 hod se Sloupem na umělé trávě v Boskovicích.

TK STOPA společně ze ZŠ a MŠ Skalice nad Svitavou
pořádají v pátek 26. března 2010 v 16:00 hod ve školní jídelně
KURZ DECOUPAGE
Jedná se o zdobení různých věcí ubrouskovou technikou.
Na kurz přijede zkušená lektorka Blanka Matušková.
Veškerý materiál u ní bude možné zakoupit.
Cena tedy bude pouze 30 – 60 Kč dle zakoupeného materiálu.
Zveme tedy všechny maminky i babičky a děti
na příjemné tvořivé odpoledne.
TĚŠÍME SE NA VÁS

Společenská kronika
V prvních třech měsících roku 2010 oslavili nebo oslaví svá životní
jubilea tito naši občané:
Pan Karel Veselý
92 let
Paní Karolína Mazalová
86 let
Paní Emilie Dvořáková
85 let
Paní Věra Mazalová
85 let
Paní Danuše Brettšnajderová
84 let
Paní Bohumila Čuříková
84 let
Pan Bohuslav Klimperle
84 let
Paní Božena Jalová
83 let
Pan Antonín Brettšnajder
82 let
Paní Božena Kovářová
80 let
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Paní Jarmila Daňková
Paní Jitka Kočí
Pan Josef Přibyl
Pan Emil Strya

75 let
75 let
65 let
65 let

Našim milým oslavencům přejeme hodně zdraví, spokojenosti, rodinné
pohody a plno elánu do dalších krásných let života.

V loňském roce se narodili tito noví občánci:
Klaudie Aust
Daniel Kovář
Natálie Balajová
Adéla Křičková
Dominik Dittrich
Anna Mezníková
Jitka Dokládalová
Denisa Richterová
Daniela Drobečková
Antonín Slavík
Jakub Hřebíček
Kamila Ševčíková
Martin Klekar
Zuzana Všianská
Vítáme je mezi námi a přejeme jim vše nejlepší.

V loňském roce odešli z našich řad:
Pan Jaromír Sommer
Paní Anežka Marková
Pan Zdeněk Černý
Čest jejich památce!

K 1.1.2010 měla naše obec 615 obyvatel.

Obecní úřad Skalice nad Svitavou
Skalice nad Svitavou 48, 679 01, tel. 516 469 136
e-mail: skalice@quick.cz
www.skalice.svazeksvitava.cz
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