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SKALICKÝ
ZPRAVODAJ

Duben 2011

Informace Zastupitelstva obce
Ze zasedání zastupitelstva obce dne 3. 3. 2011:
Rozpočet obce na rok 2011
Návrh rozpočtu obce byl po předepsanou dobu vyvěšen na Úřední desce obecního úřadu.
Starosta obce zdůvodnil změny v návrhu rozpočtu, které navrhl v souvislosti s projektovým
záměrem Svazku obcí Svitava, na který obec bude v roce 2011 přispívat (zvýšení výdajů
o 20.300,- Kč) a v souvislosti s předpokládaným zvýšením nákladů na energie v Základní škole
a Mateřské škole (zvýšení výdajů o 69.000,- Kč) i s předpokládaným navýšením neinvestičních
transferů obcím za dojíždějící žáky ZŠ (zvýšení výdajů o 5.700,- Kč). S tím souvisí snížení
změny stavu krátkodobých prostředků na účtech o 95.000,- Kč.
Přítomné starosta poté seznámil s návrhem rozpočtu včetně výše uvedených změn.
Návrh rozpočtu obce na rok 2011 počítá s celkovou částkou 6.049.100,- Kč na straně příjmů,
s částkou 5.088.000,- Kč na straně výdajů a s financováním –961.100,- Kč.
Usnesení č. 2
Zastupitelstvo obce Skalice nad Svitavou schvaluje rozpočet obce na rok 2011 v navrženém
znění.
Rozpočtový výhled na roky 2012-13
Starosta obce seznámil přítomné s rozpočtovým výhledem obce na další období.
V rozpočtových výhledech na následující roky jsou zohledněny splátky úvěrů, které obec
splácí.
V roce 2012 příjmy i výdaje ve výši 6.040.000,- Kč.
V roce 2013 příjmy i výdaje ve výši 6.100.000,- Kč.
Zastupitelstvo obce Skalice nad Svitavou bere na vědomí rozpočtový výhled obce na roky 2012
a 2013.
Volba člena revizní komise Svazku obcí Skalice, Jabloňany
Starosta navrhl členem komise p. Pavla Poláka. Jiný návrh nebyl podán.
Usnesení č. 3
Zastupitelstvo obce Skalice nad Svitavou volí a vysílá pana Pavla Poláka do revizní komise
Svazku obcí Skalice, Jabloňany.
Směna pozemku ve vlastnictví obce
Jedná se o majetkoprávní vypořádání mezi obcí a pí Svatoslavou Šumskou. Na pozemek paní
Šumské, po kterém je vedena místní komunikace, byla dříve uzavřena nájemní smlouva, jejíž
platnost vypršela. Obec se s majitelkou pozemku dohodla na směně. Záměr směny pozemků
byl po předepsanou dobu vyvěšen na úřední desce.
Usnesení č. 4
Zastupitelstvo obce Skalice nad Svitavou schvaluje směnu části pozemku p. č. 367/1, k. ú.
Skalice nad Svitavou, o výměře 19 m2 ve vlastnictví obce Skalice nad Svitavou a části pozemku
p. č. 352/3, k. ú. Skalice nad Svitavou, o výměře 1 m2 ve vlastnictví obce Skalice nad Svitavou
za pozemek p. č. 352/6, k. ú. Skalice nad Svitavou, o výměře 20 m2 ve vlastnictví Svatoslavy
Šumské a ukládá starostovi uzavřít směnnou smlouvu.
Další informace:
 K 1. 1. 2011 došlo k transformaci Zemědělské vodohospodářské správy (ZVHS) do s.p.
Povodí Moravy a do s.p. Lesy ČR.
 Byla vydána Veřejná vyhláška o zahájení řízení o vydání Zásad územního rozvoje
Jihomoravského kraje, datu a místě konání veřejného projednání a zveřejnění
dokumentace.
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 Firmě PURUS – MEDA byl vydán územní souhlas s přístavbou skladové části ke
stávajícímu výrobnímu objektu.
 Obec podala žádost o dotaci z rozpočtu Jihomoravského kraje na úroky z úvěrů a na
Jednotku SDH.
 Žádosti manželů Dostálových a pí Hanouskové o přidělení obecního bytu byly zařazeny do
evidence.
 Pan Řezníček informoval o projektovém záměru Svazku obcí Svitava „Na komunikacích
bezpečněji,“ na jehož realizaci byla podána žádost o dotaci z Programu rozvoje venkova
Jihomoravského kraje.

Rozpočet obce na rok 2011
PŘÍJMY
Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti
Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů
Daň z příjmů právnických osob
Daň z přidané hodnoty
Poplatek za znečišťování ovzduší
Poplatek za likvidaci komunálního odpadu
Poplatek ze psů
Poplatek za užívání veřejného prostranství
Poplatek z ubytovací kapacity
Poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj
Odvod z výtěžku provozování výherního hracího přístroje
Správní poplatky
Daň z nemovitostí
Příspěvek na výkon státní správy a příspěvek na školství
Převody z rozpočtových účtů
Příjmy z pronájmu pozemků
Pěstební činnost
Pitná voda
Rozhlas
Bytové hospodářství
Využívání a zneškodňování komunálních odpadů
Činnost místní správy
Příjmy z úroků

900 000
117 000
75 000
915 000
1 850 000
1 000
275 000
6 000
4 000
1 000
0
0
15 000
650 000
193 100
460 000
7 000
5 000
265 000
1 000
273 000
22 000
10 000
4 000

CELKEM PŘÍJMY

6 049 100

VÝDAJE
Pěstební činnost
Komunikace
Provoz veřejné silniční dopravy
Pitná voda
Kanalizace
Základní škola a Mateřská škola
Knihovna
Kronika
Rozhlas
Sbor pro občanské záležitosti, kultura
Organizace v obci

10 000
214 000
31 100
440 000
74 000
1 142 700
14 000
2 400
7 000
57 000
88 000
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Bytové hospodářství
Veřejné osvětlení
Komunální služby a územní rozvoj
Sběr a odvoz nebezpečných odpadů
Sběr a odvoz komunálních odpadů
Sběr a odvoz ostatních odpadů
Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň
Příspěvek na charitu
Požární ochrana
Zastupitelstvo obce
Činnost místní správy
Služby peněžních ústavů
Pojištění
Převody vlastním fondům
Vratky dotací

68 000
200 000
417 300
20 000
345 000
50 000
82 000
3 500
60 000
620 000
609 000
10 000
17 000
460 000
46 000

CELKEM VÝDAJE

5 088 000

ROZDÍL MEZI PŘÍJMY A VÝDAJI

961 100

FINANCOVÁNÍ
Změna stavu krátkodobých prostředků na účtech
Splátky dlouhodobých přijatých půjček

-242 300
-718 800

CELKEM FINANCOVÁNÍ

-961 100

Kanalizace a čistírna odpadních vod
Dne 19. února 2011 se v Jabloňanech uskutečnilo místní referendum o stavbě kanalizace
a čistírny odpadních vod. Otázka zněla: „Souhlasím s vybudováním stavby „Skalice nad
Svitavou, Jabloňany – kanalizace a čistírna odpadních vod?“ Ze 314 oprávněných osob se
referenda zúčastnilo 203 osob. Z 202 platných hlasů bylo pro odpověď ANO 15 hlasů a pro
odpověď NE 187 hlasů. Občané Jabloňan tedy rozhodli, že stavbu nechtějí realizovat.
Nyní probíhají jednání o dalším vývoji, úpravě projektové dokumentace a realizaci jen pro naši
obec.

Biologicky rozložitelný komunální odpad
Jak jste již byli informováni, bylo ukončeno skladování biologicky rozložitelného komunálního
odpadu na skládce za závorami. Skládka byla zrušena. Pokud jde o další ukládání a zpracování
tohoto odpadu, tak je tu žádost a výzva na Vás, na 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).

Knihovna
V lednu tohoto roku došlo ke změně otevírací doby knihovny. Knihovna je nyní otevřena každý
pátek od 17:30 do 19:30 hodin. V knihovně je návštěvníkům k dispozici internet.

Krajem pověstí a bájí
V loňském roce se naše obec zúčastnila prostřednictvím Svazku obcí Svitava projektu „Krajem
pověstí a bájí aneb pověsti a pohádky od Svitavy, od Svratky,“ který realizovala Místní akční
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skupina Boskovicko PLUS, o. s. Projekt volně navazuje na projekt z roku 2009 Kam na
Boskovicku? Nosným produktem je kniha „Pověsti a pohádky od Svitavy, od Svratky.“ Tu
získáte, když se obrátíte na některé z infocenter na Boskovicku (Boskovice, Lysice, Kunštát,
Letovice, Velké Opatovice, Olešnice, Kořenec) a přihlásíte se k velkému putování rodičů a
prarodičů s dětmi a vnuky.
Po přihlášení v infocentru obdržíte knihu a vandrovní knížku. A pak je na Vás, zda ji děti
budou číst sami nebo jim pověsti a pohádky kraje přečtete.
Jisté je, že když se Vám některé příběhy zalíbí a Vy se budete chtít s místem seznámit
a vyrazíte na výlet, pak už je jen kousek do dalšího infocentra pro razítko do vandrovní knížky.
A jak budou razítka přibývat a Vy kraj více poznávat, Vaše děti či vnuci si na památku odnesou
omalovánky, pexesa, dětskou stolní hru nebo puzzle.
S knihou a dalšími produkty se můžete seznámit na obecním úřadě. Více také na
www.regionboskovicko.cz.

SBĚR NEBEZPEČNÉHO ODPADU,
VYŘAZENÝCH ELEKTROZAŘÍZENÍ
A PNEUMATIK
se uskuteční v pondělí 18. dubna 2011 v době od 15:00 do 17:00 hod
na návsi v parku.
Elektrozařízení musí být v kompletním stavu.

Organizace v obci
Sbor dobrovolných hasičů
V průběhu měsíce března proběhly tyto akce:
 provedena aktualizace internetových stránek SDH Skalice nad Svitavou na adrese
www.skalicenadsvitavou.cz,
 27. března schůze starostů sborů okrsku Skalice v Drnovicích,
 28. března pomoc obci při úklidu chodníků a silnic v částech obce Za závorami a na
Nádraží za účasti 8 členů.
V měsíci dubnu chystáme tyto akce:
22. dubna 2011 od 16:00 hod se v obci uskuteční
SBĚR ŽELEZNÉHO ŠROTU
 30. dubna pořádáme tradiční Pálení čarodějnic. Párky na opékání pro děti budou opět
zdarma!
 7. května se naši členové ve svátečních stejnokrojích opět zúčastní Lampiónového
průvodu.
 V měsíci dubnu a květnu se také rozjedou opravy a údržba hasičské zbrojnice a techniky.
A hlavně přípravy na tradiční Pouťové posezení na hasičské zbrojnici.
Za SDH Skalice nad Svitavou Vladimír Barták – velitel
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TJ SOKOL
Výsledky mistrovských zápasů:
15. kolo – 3. 4. 2011
Skalice A – Vilémovice 0:2 (0:0), ČK: Bílek
17. kolo – 3. 4. 2011
Skalice B – Voděrady 1:4 (1:2), branka: Černohlávek
16. kolo – 10. 4. 2011
Ostrov – Skalice A 2:5 (0:2), branky: Marek 2, Konečný, Boček, Meluzín
18. kolo – 10. 4. 2011
Kořenec B – Skalice B 2:3 (0:2), branky: Kužela 2, Vrana

Rozpis mistrovských utkání – jaro 2011
III. třída - SKALICE „A“ / IV. třída - SKALICE „B“
17.kolo

Sobota

16.4.2011

16.00

hod.

SKALICE "A"

―

Olešnice "B"

19.kolo

Neděle

17.4.2011

16.00

hod.

Lažánky

―

SKALICE "B"

16.kolo

Čtvrtek

21.4.2011

17.00

hod.

Vilémovice "B"

―

SKALICE "B"

20.kolo

Neděle

24.4.2011

16.30

hod.

Svitávka

―

SKALICE "B"

16.00

hod.

Knínice

―

SKALICE "A"
(hřiště Vísky)

18.kolo

21.kolo

Sobota

30.4.2011

16.30

hod.

Jedovnice "B"

―

SKALICE "B"

19.kolo

Sobota

30.4.2011

16.30

hod.

Lipůvka

―

SKALICE "A"

20.kolo

Sobota

7.5.2011

16.30

hod.

SKALICE "A"

―

Bořitov "B"

22.kolo

Neděle

8.5.2011

16.30

hod.

SKALICE "B"

―

Lomnice

23.kolo
21.kolo

Neděle

15.5.2011

16.30
16.30

hod.
hod.

Úsobrno
Kotvrdovice

―
―

SKALICE "B"
SKALICE "A"

29.kolo

Čtvrtek

19.5.2011

17.00

hod.

Doubravice "B"

―

SKALICE "B"

24.kolo

Neděle

22.5.2011

14.00

hod.

SKALICE "B"

―

Valchov

16.30

hod.

SKALICE "A"

―

Velké Opatovice

16.30

hod.

Vísky

―

SKALICE "A"

16.30

hod.

Bukovina

―

SKALICE "B"

14.00

hod.

SKALICE "B"

―

Adamov

16.30

hod.

SKALICE "A"

―

Ráječko "B"
SKALICE "A"

22.kolo
23.kolo

Sobota

28.5.2011

25.kolo

(hřiště Bukovinka)
26.kolo

Neděle

5.6.2011

24.kolo
25.kolo

Sobota

11.6.2011

16.30

hod.

Vranová

―

27.kolo

Neděle

12.6.2011

16.30

hod.

Benešov

―

26.kolo

Sobota

18.6.2011

16.30

hod.

SKALICE "A"

―

Kunštát "B"

28.kolo

Neděle

19.6.2011

16.30

hod.

SKALICE "B"

―

Cetkovice

30.kolo

Pátek

24.6.2011

17.00

hod.

SKALICE "B"

―

Černá Hora "B"

(hřiště Letovice)
SKALICE "B"
(hřiště Kořenec)
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TK STOPA
Oddíl Stopa přeje všem krásné prožití času jarního probouzení, velikonočních svátků a vůbec
jen vše dobré na cestách, které nemusí vést jen do přírody.
Zároveň bychom využili této příležitosti a společně s SDH Skalice nad Svitavou bychom Vás
rádi pozvali na již tradiční Dětský den, který se uskuteční 4. června 2011.
S modrou oblohou
TK STOPA

Plánované akce v obci
16. dubna 2011 se na hřišti uskuteční běžecké závody
BOJ O PRVNÍ MÍSTO a BAMBASÁCKÁ DESÍTKA
Začátek pro děti je v 11:00 hod a hlavní závod bude startovat ve 14:30 hod.
…………………………………………………………………………………………………….
30. dubna 2011 – Sbor dobrovolných hasičů pořádá
PÁLENÍ ČARODĚJNIC
…………………………………………………………………………………………………….
7. května 2011 Vás Obecní úřad, TJ Sokol a SDH zvou na
LAMPIÓNOVÝ PRŮVOD
Sraz bude v 19:30 hod před Obecním úřadem. Po průvodu obcí bude na výletišti zapálen oheň.
…………………………………………………………………………………………………….
29. května 2011 se uskuteční
SKALICKÁ POUŤ
…………………………………………………………………………………………………….

Kulturní komise obce Skalice nad Svitavou
zve všechny příznivce legrace na
NULTÝ ROČNÍK TURNAJE VE „VOLEJBALU,“
který se koná 11. 6. 2011 od 14:00 hod na místním hřišti.
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Do hry je vítán každý bez rozdílu věku, pohlaví a volejbalových dovedností. Více informací u
Zuzany Bednářové, tel. 777 638 540.
Tréninky jsou každou středu a neděli od 18:00 hod na hřišti.

Společenská kronika
V měsících dubnu a květnu oslavili nebo oslaví svá životní jubilea tito naši občané:
Paní Jiřina Kovaříková
84 let
Paní Jarmila Skryjová
83 let
Paní Zdeňka Mazalová
75 let
Paní Žofia Sedláčková
70 let
Našim milým oslavenkyním přejeme hodně zdraví, spokojenosti, rodinné pohody a plno elánu
do dalších krásných let života.

V měsíci březnu se narodila Eliška Vranová – vítáme ji mezi námi a přejeme jí vše nejlepší.

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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