Ročník 2

Společenská kronika
V měsících lednu, únoru a březnu oslavili nebo oslaví svá životní jubilea
tito naši občané:
Pan Karel Veselý
93 let
Paní Karolína Mazalová
87 let
Paní Věra Mazalová
86 let
Paní Danuše Brettšnajderová
85 let
Paní Bohumila Čuříková
85 let
Pan Bohuslav Klimperle
85 let
Paní Božena Jalová
84 let
Pan Antonín Brettšnajder
83 let
Paní Božena Kovářová
81 let
Paní Zdenka Nováková
75 let
Paní Svatava Bednářová
70 let
Pan Vlastimil Všianský
70 let
Paní Anna Dvořáková
65 let
Paní Marie Vališová
65 let
Paní Eliška Veselá
65 let

Číslo 1

SKALICKÝ
ZPRAVODAJ

Našim milým oslavencům přejeme hodně zdraví, spokojenosti, rodinné
pohody a plno elánu do dalších krásných let života.
V prosinci minulého roku se narodila Josefína Fabiánková – vítáme ji
mezi námi a přejeme jí vše nejlepší.

V měsíci lednu opustil naše řady:
Pan František Hrubý
Čest jeho památce!

K 1.1.2011 mělo v naší obci trvalý pobyt 611 občanů.

Obecní úřad Skalice nad Svitavou
Skalice nad Svitavou 48, 679 01, tel. 516 469 136
e-mail: ou@skalicenadsvitavou.cz
www.skalicenadsvitavou.cz
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Únor 2011

Informace Zastupitelstva obce

Plánované akce v obci

Hospodaření obce
Příjmy r. 2010

- rozpočet upravený:
6,691.500,- skutečnost k 31.12.2010:
6,613.121,90, tj. 98,8%
Výdaje r. 2010 - rozpočet upravený:
5,772.700,- skutečnost k 31.12.2010:
5,477.662,72, tj. 94,9%
Rozdíl mezi příjmy a výdaji ve výši 1,135.459,18 Kč představuje
financování, kde částka 718.800,- Kč byla určena na splátky dlouhodobých
úvěrů a zbývající část je tvorba úspory.
Zůstatek na běžných účtech obce k 31.12.2010 činil 788.907,34 Kč.
Dlouhodobé úvěry:
Zůstatek k 31.12.2006
Zůstatek k 31.12.2010
Komerční banka, a.s.
868.500,0,Česká spořitelna, a.s.
2,463.200,908.000,Komerční banka, a.s.
2,480.000,1,160.000,Celkem:
5,811.700,2,068.000,Splaceno za toto období: 3,743.700,- Kč
Splátky úroků za toto období: 833.661,- Kč
Obec loni splácela úvěr ve výši 3,500.000,- Kč od České spořitelny, a.s. na
rekonstrukci ulice kolem školy z roku 2003 (poslední splátka bude v dubnu
2013, splátky jistiny jsou ve výši 32.400,- Kč měsíčně) a úvěr od Komerční
banky, a.s. ve výši 2,480.000,- Kč na dofinancování infrastruktury
k rodinným domům v lokalitě „Na Skále“ z roku 2006 (poslední splátka
bude v červnu 2014, splátky jistiny jsou ve výši 27.500,- Kč měsíčně).

Obecní úřad ve Skalici nad Svitavou
pořádá přednášku pana Tomáše Jandy na téma

„Německá průchozí dálnice z let 1939 – 1942“
Přednáška se uskuteční ve středu 23. února 2011
od 17:00 hod v zasedací místnosti obecního úřadu.
Návštěvníci budou seznámeni se situací v letech 1938–42, vlastní přípravou
a výstavbou dálnice. Budou představeny digitalizované materiály a
návštěvníci uvidí dobové trasování a projektování dálnice, vizualizace,
modely a jednotlivá projekční řešení. Dále se projdeme po trase dálnice
v dobových fotografiích.
Na přednášku jste srdečně zváni

TK STOPA Vás zve na XXIV. ročník soutěže mladých hudebníků

Projekt „Skalice nad Svitavou, Jabloňany – kanalizace a
ČOV

DĚTSKÁ PORTA

Vážení spoluobčané,
v následujících řádcích Vás chci informovat o připravované stavbě
kanalizace a čistírny odpadních vod v naší obci.
V roce 2002 byl založen Svazek obcí Skalice, Jabloňany za účelem
vybudování splaškové kanalizace v obcích Skalice nad Svitavou a Jabloňany
a vybudování společné čistírny odpadních vod.
V roce 2004 vznikl projekt pro stavební povolení na stavbu „Skalice nad
Svitavou, Jabloňany – Kanalizace a ČOV.“ Projekt pro územní řízení vznikl
v roce 2001.
V roce 2002 s mnohými z Vás byly sepisovány smlouvy o uložení vedení
kanalizace na Vašich pozemcích a o smlouvě budoucí na věcné břemeno.

Akce se koná 19. února 2011 od 13:00 hod v sále Hostince K. Staníčka.
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Po skončení soutěže se koná

COUNTRY BÁL
se skupinou TRNÍ
--- Předtančení, tombola ---

Se stanoviskem se můžete seznámit na Obecním úřadě.

Organizace v obci
Sbor dobrovolných hasičů
K 31.12.2010 má Sbor dobrovolných hasičů 49 členů. 3 ženy, 46 mužů (3
dorostenci, 25 mužů a 18 seniorů).
15. ledna se uskutečnila v sále hostince u Staníčků Výroční schůze SDH za
účasti 24 členů.
První naší kulturní akcí v letošním roce byl tradiční Hasičský ples.
Děkujeme všem, kteří se plesu zúčastnili, lidem kteří přispěli a také všem
štědrým sponzorům.
Zároveň doufáme, že byli všichni zúčastnění spokojeni a ples se jim líbil.
2. února se naši členové účastnili pohřbu dlouholetého člena a bývalého
starosty Sboru dobrovolných hasičů bratra Františka Hrubého.
Čest jeho památce!!!
6. února se zástupci SDH Skalice zúčastnili Okrskové schůze v Drnovicích.
Příští akcí SDH Skalice bude 22. dubna Sběr železného šrotu.
Ve druhé polovině měsíce dubna proběhnou brigády na chystání dřeva na
Čarodějnice a na stavbu hranice.
Za SDH Skalice
Vladimír Barták - velitel

Na podzim roku 2006 bylo již rozběhnuto výběrové řízení na výběr
dodavatele, ale z důvodu nezajištěných vlastních finančních zdrojů bylo
zastaveno. Na akci bylo několikrát žádáno o dotaci, ale pokaždé bez
úspěchu. V roce 2007 hlasovalo zastupitelstvo obce, zda opět žádat o dotaci
na stavbu. Podání žádosti bylo odsouhlaseno, Jabloňany podání žádosti také
odsouhlasily a v listopadu roku 2008 byla Svazku obcí Skalice, Jabloňany
dotace přidělena. Registrační list akce obdržel svazek v únoru 2009.
Hodnota díla představuje částku 108 mil. Kč. Přidělená dotace z Operačního
programu životní prostředí činí 81 mil. Kč a ze Státního fondu životního
prostředí 5 mil. Kč. V září roku 2009 byla Svazku obcí Skalice, Jabloňany
schválena dotace ve výši 4,7 mil. Kč z rozpočtu Jihomoravského kraje.
Vzhledem k nedostatku vlastních finančních zdrojů obce Skalice nad
Svitavou a splácení dlouhodobých úvěrů bylo požádáno o odklad čerpání
dotace. Žádosti bylo vyhověno. Konkrétně má svazek potřebné doklady pro
podpis smlouvy o dotaci doručit na Státní fond životního prostředí do 31. 5.
2011.
V měsíci březnu 2010 Jabloňany oznámily, že vystupují ze Svazku obcí
Skalice, Jabloňany, tím pádem odstupují od realizace výstavby kanalizace a
čistírny odpadních vod. Poté probíhala jednání mezi oběma obcemi. Jejich
výsledkem byla revokace usnesení o vystoupení ze svazku. Odstoupení od
záměru výstavby ale zůstalo. Bylo konstatováno, že se bude čekat na říjnové
komunální volby v Jabloňanech, zda případně nedojde ke změně stanoviska
obce Jabloňany. Volby v Jabloňanech změnu stanoviska nepřinesly,
výsledkem práce nového zastupitelstva bylo rozhodnutí o uspořádání
referenda o stavbě kanalizace a čistírny odpadních vod. Toto referendum je
v Jabloňanech vypsáno na 19. února 2011. Naše obec v tuto chvíli čeká na
výsledek referenda. Po jeho oznámení a vyjádření obce Jabloňany budeme
podnikat další kroky. Pokud se postoj Jabloňan nezmění a Jabloňany od
realizace stavby definitivně odstoupí, Skalice bude jednat, jak zajistit, aby
stavba mohla být realizována jen pro naši obec.

Výše vodného v roce 2011

V roce 2010 byla cena vodného v naší obci 24,90 Kč/m3 plus 607,- Kč na
jedno odběrné místo (bez DPH). V rozpočtu naší obce je už delší dobu
nedostatek finančních prostředků. Obec potřebuje finance na rekonstrukci
jímacího území pro skalický vodovod na Krhově a na další rozvoj
vodohospodářské infrastruktury. Rekonstrukce jímacího území na Krhově
spočívá ve výměně čerpadel, nové elektroinstalaci a napojení studní přímo
na výtlak do vodojemu.
Vzhledem k výše uvedenému rozhodlo zastupitelstvo obce na svém zasedání
dne 25. listopadu 2010 o zvýšení ceny vody o 10,- Kč/m3. Cena vody v roce
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2011 tedy činí 34,90 Kč/m3 plus 607,- Kč na jedno odběrné místo. Cena
607,- Kč zůstala na stejné úrovni jako v roce 2010. Ceny jsou bez daně
z přidané hodnoty. Debata o zvýšení ceny už byla i v roce 2009, tehdy však
k většímu zvýšení ceny vody nedošlo. Zastupitelstvo obce si je vědomo, že
každé zvýšení ceny ať už čehokoliv a zvláště když je výraznější není
příjemné, ale obec potřebuje posílit své zdroje a získané peníze vkládat do
údržby a rozvoje vodohospodářského majetku.
V minulosti také některé další obce na Boskovicku a Blanensku šly cestou
skokového zvýšení ceny vodného nebo stočného. Stalo se tak například ve
Sloupě nebo v Drnovicích. Podobně postupovala obec Brněnec na
Svitavsku.

Místní poplatky pro rok 2011
Místní poplatek za komunální odpad se oproti roku 2010 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 31.3.2011
nebo ve dvou splátkách do 31.3. a do 30.6. v případě, že poplatek přesáhne
v jedné bytové jednotce částku 1.000,- Kč.
Místní poplatek ze psů činí za jednoho psa 60,- Kč a za dalšího psa 90,- Kč.
Majitel psa je povinen uhradit poplatek do 31.3.2011.
Poplatky je možno uhradit v hotovosti na Obecním úřadě nebo
bezhotovostním převodem na účet obce č.ú. 12127631/0100 u Komerční
banky, a.s.

Odpadová bilance za rok 2010

občany, abyste výše uvedený odpad kompostovali a poté znovu využívali na
svých pozemcích. Pokud jde o větve z ořezu stromů a keřů, je třeba, aby
každý s tímto odpadem naložil tak, aby jej zlikvidoval vlastními silami
(nebo předal někomu, kdo jej zpracuje).

Upozornění pro majitele psů
Obecní úřad upozorňuje majitele psů na dodržování Obecně závazné
vyhlášky č. 1/2001 o čistotě a pořádku v obci Skalice nad Svitavou – čl. III,
bod 2).
Tento bod zní:
„Je ZAKÁZÁNO znečišťování veřejného prostranství psím exkrementem.
Majitel psa je povinen, na vlastní náklady, neodkladně zajistit úklid.“
Znečištění veřejného prostranství psím exkrementem je přestupkem podle
zákona č. 200/90 Sb. o přestupcích a za tento přestupek lze uložit pokutu do
výše 20.000,- Kč.

Knihovna
Obecní úřad oznamuje, že v lednu došlo ke změně otevírací doby knihovny.
Počínaje dnem 28.1.2011 je knihovna otevřena každý pátek od 17:30 do
19:30 hodin. V knihovně bylo k 31.12.2010 celkem 4.108 knihovních
jednotek. V knihovně je návštěvníkům k dispozici internet. Knihovníkem je
Ing. Petr Havelka.

Rychlostní silnice R43

Jak jsme Vás již informovali v loňském roce, obec byla nucena ukončit
využívání skládky biologicky rozložitelného komunálního odpadu za
závorami. Skládka byla rozhrnuta, zkultivována, na jaře bude oseta trávou.
Důvodem ukončení skladování na této již bývalé skládce bylo stanovisko
Povodí Moravy, s.p., aby obec ukončila a dále nevyužívala tuto skládku
z důvodu výskytu v záplavovém území. Bude třeba se s touto skutečností
nějakým způsobem vypořádat. V tuto chvíli je to žádost a výzva na Vás, na

Ministerstvo životního prostředí vydalo z hlediska přijatelnosti vlivů záměru
na životní prostředí SOUHLASNÉ STANOVISKO k záměru „Rychlostní
silnice R43 v úseku Kuřim – Svitávka“ s tím, že podmínky stanoviska
budou respektovány v následujících stupních projektové dokumentace
záměru a zahrnuty jako podmínky návazných správních řízení.
Na základě posudku, veřejného projednání a doplňujících informací se
k realizaci doporučují varianta 2 nebo varianta 1 podrobně popsané
v dokumentaci vlivů záměru „Rychlostní silnice R43 v úseku KuřimSvitávka“ na životní prostředí s tím, že:
Variantu 1 je možné zvolit k realizaci a realizovat pouze v případě projekční
úpravy této varianty, která je podrobně specifikována v příloze č. 1
stanoviska a která je charakterizována zejména následujícími body:
- v prostoru bezprostředně souvisejícím s EVL Malhostovické
kopečky bude silnice III/38529 ponechána ve stávající stopě;
- těleso rychlostní komunikace bude v tomto prostoru odsunuto
cca o 50 až 60 m dále od EVL oproti návrhu v dokumentaci
Dále je ve stanovisku uvedeno 120 podmínek realizace záměru.
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Celkem bylo sesbíráno 130,062 tuny směsného komunálního odpadu, 44,84
tuny objemného odpadu, 3,507 tuny plastů, 6,111 tuny skla a 2,28 tuny
biologicky rozložitelného odpadu. Náklady obce na odpady byly 404.801,Kč, po odpočtu příjmů od společnosti EKO-KOM, a.s. ve výši 22.190,- pak
představovaly částku 382.611,- Kč. Při počtu obyvatel 611 (k 31.12.2010)
činí podíl na osobu 626,- Kč. Loňský poplatek ve výši 450,- Kč byl tedy
opět dotován obcí.

Biologicky rozložitelný odpad

