Zápis
o průběhu druhého/2011 zasedání Zastupitelstva obce Skalice nad Svitavou
konaného dne 14. 4. 2011 v kanceláři starosty obce Skalice nad Svitavou

Bod č. 1
Zahájení
Starosta obce Ing. Richard Černý zahájil druhé/2011 zasedání Zastupitelstva obce Skalice nad
Svitavou v 17.30 hodin a všechny přivítal.

Bod č. 2
Technický bod
Starosta obce konstatoval, že informace o zasedání zastupitelstva obce byla zveřejněna
předepsanou dobu před konáním zastupitelstva na úřední desce Obecního úřadu Skalice nad
Svitavou. Dále konstatoval, že je přítomno 8 členů zastupitelstva a zastupitelstvo je tedy
usnášeníschopné.
Zápis z předchozích zasedání byl řádně ověřen a je vyložen k nahlédnutí v kanceláři starosty
obce a na WWW stránkách www.skalicenadsvitavou.cz.
Přítomni: Ing. Černý, Mgr. Řezníček, Ing. Skřipský, Ing. Mikulášek, p. Polák, p. Horbas,
Mgr. Šmerdová, p. Barták.
Omluveni: p. Burgr.
Hosté: Ing. Šplíchal, p. Flax (občané Skalice nad Svitavou)
Starosta obce podal návrh na zapisovatele a ověřovatele zápisu o průběhu druhého/2011
zasedání zastupitelstva obce. Zapisovatelem byl navržen Mgr. Řezníček, za ověřovatele byli
navrženi p. Horbas a p. Polák.
Usnesení č. 1
Zastupitelstvo obce Skalice nad Svitavou schvaluje zapisovatele a ověřovatele zápisu
o průběhu druhého/2011 zasedání Zastupitelstva obce.
Hlasování č. 1:
Pro – 8,
proti – 0,
zdržel se hlasování – 0.
Usnesení č. 1 bylo přijato.
Starosta přednesl návrh programu druhého/2011 zasedání Zastupitelstva obce Skalice nad
Svitavou:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Zahájení
Technický bod
Smlouva o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu
Rozpočty svazků
Jmenování komisí
Příspěvky neziskovým organizacím působícím v obci
Různé, diskuse
Závěr

Hlasování č. 2:
Pro – 8,
proti – 0,
zdržel se hlasování – 0.
Návrh programu druhého/2011 zasedání Zastupitelstva obce Skalice nad Svitavou byl
schválen.

Bod č. 3
Smlouva o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu
Na základě Energetického zákona a uzavřené Smlouvy o smlouvě budoucí navrhl pan
Ing. Černý uzavření Smlouvy o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu, s jejímž
obsahem byli zastupitelé obce předem seznámeni.
Usnesení č. 2
Zastupitelstvo obce Skalice nad Svitavou schvaluje uzavření Smlouvy o zřízení práva
odpovídajícího věcnému břemenu spočívající v umístění nového nadzemního vedení nízkého
napětí a podpěrného bodu na pozemcích p. č. 276/4 a 277/2 v k. ú. Skalice nad Svitavou se
společností E.ON Distribuce, a.s. (stavba „Skalice n. Svit., DP Houbová Jiřina“).
Hlasování č. 3:
Pro – 8,
proti – 0,
zdržel se hlasování – 0.
Usnesení č. 2 bylo přijato.

Bod č. 4
Rozpočty svazků
Zastupitelstvo obce bere na vědomí rozpočty dobrovolných svazků obcí, kterých je obec
Skalice nad Svitavou členem. S rozpočty Svazku pro výstavbu rychlostní komunikace R43,
Svazku obcí Skalice, Jabloňany a Svazku obcí Svitava na rok 2011, tak jak byly schváleny
příslušnými svazkovými orgány, seznámil přítomné pan místostarosta Mgr. Petr Řezníček.

Bod č. 5
Jmenování komisí
Pan starosta zřídil jako své poradní a iniciativní orgány dvě komise a jmenoval jejich členy.
Současně zrušil dosavadní komisi Kultury, mládeže a sportu. Nově zřízené komise:
1. Kulturní komise – předsedkyně Eva Janošková, členové Zuzana Bednářová, Marie
Dobšíková, Milan Ševčík, Dan Vdoviak – pořádání kulturních, společenských akcí.
2. Komise pro lesy a životní prostředí – předseda Karel Horbas, členové Radomír Burgr,
Ing. Josef Mikulášek – stav lesů a životního prostředí, posuzování stromů pro kácení.

Bod č. 6
Příspěvky neziskovým organizacím působícím v obci
Zastupitelstvo obce projednalo požadavky neziskových organizací působících v obci na
příspěvky z rozpočtu obce na činnost a akce pořádané v roce 2011.
Usnesení č. 3
Zastupitelstvo obce Skalice nad Svitavou schvaluje příspěvky neziskovým organizacím
působícím v obci Skalice nad Svitavou takto:
TK Stopa = 4.500,- Kč na Boj o 1. místo a další akce pro děti.
TJ Sokol = 45.000,- Kč zejména na vybudování nových střídaček na místním hřišti.
SDH = 4.900,- Kč na nákup vycházkového stejnokroje.
Bambas, o.s. = 3.000,- Kč na organizaci běžeckých závodů Bambasácká desítka.
Markland, o.s. = 4.000,- Kč na organizaci akcí pro děti.
Hlasování č. 4:
Pro – 8,
proti – 0,
zdržel se hlasování – 0.
Usnesení č. 3 bylo přijato.

Bod č. 7
Různé, diskuse
- Informace pana starosty Ing. Černého:
º Žádost pana Andrlíka o koupi pozemku ve vlastnictví obce. Bude řešeno až po
zapsání nového stavu po komplexních pozemkových úpravách do KN
º Žádost pana Tenory o pronájem zahrádky u domu čp. 152. V současnosti jsou
všechny tyto pozemky pronajaty – žádost byla zařazena do evidence.
º O Petici za urychlené prosazení realizace rychlostní silnice R43. Všichni,
kterým není dopravní situace na trase Brno – Svitavy lhostejná, mohou svým
podpisem vyjádřit podporu výstavbě R43 na Obecním úřadě ve Skalici nad
Svitavou.
º Sběru nebezpečného odpadu, který se uskuteční 18. 4. 2011 od 15:00 do 17:00
hodin na návsi naproti prodejně Jednota.
º Sběru železného šrotu, který se uskuteční 22. 4. 2011 od 16:00 hodin.
º Pozvánky na akce v obci Skalice nad Svitavou:
16. 4. 2011 – Boj o první místo a Bambasácká desítka
30. 4. 2011 – Pálení čarodějnic
7. 5. 2011 – Lampiónový průvod
- Ing. Mikulášek upozornil na suť a jiný materiál zasahující do místní komunikace v části
obce „V zahradách.“
- Ing. Šplíchal vznesl dotaz na projekt „Kanalizace a ČOV.“ Obec zažádala o prodloužení
lhůty pro doložení dokumentů potřebných k podpisu smlouvy o dotaci.
Bod č. 8
Závěr
V 18.10 hodin poděkoval starosta za připomínky a příspěvky do diskuse, všem přítomným za
účast na jednání a druhé/2011 zasedání Zastupitelstva obce Skalice nad Svitavou ukončil.

Ve Skalici nad Svitavou 14. 4. 2011
Zapisovatel:

Mgr. Petr Řezníček

Ověřovatelé: p. Horbas

Starosta:

.......................................

p. Polák

.......................................

Ing. Černý

.......................................

