Zápis
o průběhu třetího/2011 zasedání Zastupitelstva obce Skalice nad Svitavou
konaného dne 23. 6. 2011 v kanceláři starosty obce Skalice nad Svitavou
Bod č. 1
Zahájení
Starosta obce Ing. Richard Černý zahájil třetí/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 konání zasedání byla zveřejněna na úřední desce
Obecního úřadu Skalice nad Svitavou a to 7 dní přede dnem konání zastupitelstva a dále
konstatoval, že je přítomno 8 členů zastupitelstva, zastupitelstvo je tedy usnášeníschopné.
Přítomni: Ing. Černý, Mgr. Řezníček, Mgr. Šmerdová, Ing. Mikulášek, Ing. Skřipský, p. Polák,
p. Horbas, p. Barták.
Omluveni: p. Burgr.
Hosté: p. Fiala, Ing. Šplíchal, manželé Kovářovi - občané Skalice nad Svitavou.
Starosta informoval, že zápis z předchozího zasedání byl řádně ověřen a je vyložen k nahlédnutí
v kanceláři starosty obce a na WWW stránkách obce Skalice nad Svitavou
http://www.skalicenadsvitavou.cz.
Starosta obce podal návrh na zapisovatele a ověřovatele zápisu o průběhu třetího/2011 zasedání
zastupitelstva obce. Zapisovatelem byl navržen Mgr. Řezníček, za ověřovatele byli navrženi
p. Barták a Mgr. Šmerdová.
Usnesení č. 1
Zastupitelstvo obce Skalice nad Svitavou schvaluje zapisovatele a ověřovatele zápisu o průběhu
třetího/2011 zasedání zastupitelstva obce dle návrhu.
Hlasování č. l:
Pro – 8,
proti – 0,
zdržel se hlasování – 0.
Usnesení č. 1 bylo přijato.
Starosta přednesl návrh programu třetího/2011 zasedání Zastupitelstva obce Skalice nad Svitavou:
1. Zahájení
2. Technický bod
3. Závěrečný účet obce za rok 2010
4. Rozpočtové opatření č. 1
5. Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje
6. Přidělení obecního bytu ev. č. 3
7. Návrh Obecně závazné vyhlášky č. 1/2011 o stanovení koeficientu pro výpočet daně z
nemovitostí
8. Návrh Dohody o přičlenění honebních pozemků do obory „Rovná“ a umístění oborního
plotu
9. Další využití areálu koupaliště
10. Různé, diskuse
11. Závěr
Hlasování č. 2:
Pro – 8,
proti – 0,
zdržel se hlasování – 0.
Návrh programu třetího/2011 zasedání Zastupitelstva obce Skalice nad Svitavou byl schválen.

Bod č. 3
Závěrečný účet obce za rok 2010
Závěrečný účet obce Skalice nad Svitavou za rok 2010 byl po předepsanou dobu zveřejněn na
úřední desce obecního úřadu a zastupitelé s ním již byli podrobně seznámeni. Starosta obce
zformuloval návrh usnesení, o kterém dal hlasovat.
Usnesení č. 2
Zastupitelstvo obce Skalice nad Svitavou schvaluje celoroční hospodaření obce, výsledek
hospodaření a Závěrečný účet obce za rok 2010 včetně Zprávy o výsledku přezkoumání
hospodaření obce za rok 2010, a to bez výhrad.
Hlasování č. 3:
Pro – 8,
proti – 0,
zdržel se hlasování – 0.
Usnesení č. 2 bylo schváleno.
Bod č. 4
Rozpočtové opatření č. 1
Místostarosta obce pan Řezníček seznámil zastupitele s návrhem úpravy rozpočtu obce, který
připravila paní účetní Monika Mazalová. Návrh se týká navýšení rozpočtu na straně příjmů o
celkovou částku 235.200,- Kč a na straně výdajů navýšení celkem o 235.200,- Kč.
Usnesení č. 3
Zastupitelstvo obce Skalice nad Svitavou schvaluje Rozpočtové opatření č. 1 dle návrhu.
Hlasování č. 4:
Pro – 8,
proti – 0,
zdržel se hlasování – 0.
Usnesení č. 3 bylo schváleno.
Bod č. 5
Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje
Pan místostarosta informoval přítomné o přidělené dotaci 75.000,- Kč, kterou obec získala
z Programu rozvoje venkova Jihomoravského kraje na akci Infrastruktura obce – úroky z úvěrů.
Poté vyzval zastupitele ke schválení Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje
v rámci Programu rozvoje venkova Jihomoravského kraje, s jejímž návrhem byli zastupitelé předem
seznámeni.
Usnesení č. 4
Zastupitelstvo obce Skalice nad Svitavou schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu
Jihomoravského kraje v rámci Programu rozvoje venkova Jihomoravského kraje v navrženém
znění.
Hlasování č. 5:
Pro – 8,
proti – 0,
zdržel se hlasování – 0.
Usnesení č. 4 bylo přijato.
Bod č. 6
Přidělení obecního bytu ev. č. 3
Starosta obce Ing. Černý informoval zastupitele, že došlo k ukončení nájemní smlouvy s paní
Náplavovou na pronájem obecního bytu ev. č. 3 dohodou k 31. 7. 2011 a v souladu se schválenými
zásadami přidělování obecních bytů navrhl tento byt pronajmout panu Leoši Řezníčkovi.
Usnesení č. 5
Zastupitelstvo obce Skalice nad Svitavou schvaluje pronájem bytu ev. č. 3 v obecním bytovém
domě č. p. 58 panu Leoši Řezníčkovi od 1. 8. 2011.
Hlasování č. 6:
Pro – 7,
proti – 0,
zdržel se hlasování – 1.
Usnesení č. 5 bylo přijato.

Bod č. 7
Návrh Obecně závazné vyhlášky č. 1/2011 o stanovení koeficientu pro výpočet daně z
nemovitostí
Pan starosta seznámil přítomné s návrhem Obecně závazné vyhlášky č. 1/2011 o stanovení
koeficientu pro výpočet daně z nemovitostí. Tato vyhláška posílí daňové příjmy obce, a aby měla
účinnost od 1. 1. 2012, musí nabýt platnosti do 1. 8. 2011. Pan starosta zdůraznil, že daně, které
vyhláška upravuje, se netýkají nemovitostí občanů.
Usnesení č. 6
Zastupitelstvo obce Skalice nad Svitavou schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2011
o stanovení koeficientu pro výpočet daně z nemovitostí dle návrhu.
Hlasování č. 7:
Pro – 8,
proti – 0,
zdržel se hlasování – 0.
Usnesení č. 6 bylo přijato.
Bod č. 8
Návrh Dohody o přičlenění honebních pozemků do obory „Rovná“ a umístění oborního plotu
Pan starosta přečetl žádost pana Vladíka a seznámil zastupitele s návrhem Dohody o přičlenění
honebních pozemků do obory „Rovná“ a umístění oborního plotu. Se záměrem přičlenění obecních
pozemků do obory pro chov mufloní a daňčí zvěře vyslovilo zastupitelstvo již souhlas v roce 2007,
kdy jednalo o žádosti pana Vladíka o koupi těchto pozemků, kterou zastupitelstvo tehdy odmítlo.
Po věcné diskuzi a doplňujících návrzích zformuloval pan starosta návrh usnesení, o kterém dal
hlasovat.
Usnesení č. 7
Zastupitelstvo obce Skalice nad Svitavou schvaluje Dohodu o přičlenění honebních pozemků do
obory „Rovná“ a umístění oborního plotu s panem Janem Vladíkem.
Hlasování č. 8:
Pro – 6,
proti – 1,
zdržel se hlasování – 1.
Usnesení č. 7 bylo přijato.
Bod č. 9
Další využití areálu koupaliště
Pan starosta otevřel diskuzi k problematice obecního pozemku p. č. 367/6, kde se nachází vodní
nádrž. Tento pozemek byl od roku 2006 pronajat občanskému sdružení Bambas (tehdy BK
Bambas), které chtělo na místě zbudovat biotop s možností přírodního koupání. Tento záměr se
však nepodařilo uskutečnit a smlouva o nájmu nemovitostí byla s Ing. Josefem Barešem nedávno
ukončena.
Ač bylo do areálu investováno v uplynulých letech nemálo práce a finančních prostředků, otevřela
se tedy znovu otázka co s areálem bývalé vodní nádrže do budoucna. Není v silách obce areál
rekonstruovat, přebudovat a provozovat tak, aby umožňoval koupání veřejnosti.
Pan Polák navrhl zveřejnit záměr pronájmu tohoto areálu s tím, že by případný zájemce předložil
zastupitelstvu projektový záměr na jeho využívání. Pan Řezníček vyjádřil obavu, že by se žádný
zájemce nepřihlásil. Pan Barták, k jehož názoru se připojil pan Ing. Mikulášek a další zastupitelé,
konstatoval, že zveřejnění záměru pronájmu by problém využití areálu jen oddálil. Nakonec se
zastupitelé shodli na tom, že nejrozumnější bude plochu areálu využít do budoucna pro zbudování
víceúčelového hřiště a vyslovili se pro jeho, co možná nejrychlejší, přeměnu.
Pozemek se nachází u dětského hřiště naproti základní a mateřské škole, proto bude v první řadě
nutné ho upravit z hlediska bezpečnosti.
Byl zformulován návrh usnesení, o kterém dal pan starosta Ing. Černý hlasovat.

Usnesení č. 8
Zastupitelstvo obce Skalice nad Svitavou schvaluje záměr výstavby víceúčelového hřiště na parcele
p. č. 367/6 a ukládá činit kroky k jeho realizaci.
Hlasování č. 9:
Pro – 8,
proti – 0,
zdržel se hlasování – 0.
Usnesení č. 8 bylo přijato.
Bod č. 10
Různé, diskuse
• Informace pana starosty:
o Projekt kanalizace a ČOV – SFŽP vyhověl žádosti obce a prodloužil termín pro
doplnění dokumentace nutné k podepsání smlouvy o dotaci do 31. 5. 2012.
o Žádost pana Doležala o prodloužení dohody na zajištění pouťových atrakcí – bude
sepsán návrh nové dohody, kde budou upřesněny podmínky.
o Žádost pana Šimona o koupi pozemku ve vlastnictví obce – žádost v takové podobě,
jak byla podána, bude zamítnuta a panu Šimonovi bude nabídnuto alternativní
řešení, jak napravit vlastnické vztahy k pozemku pod jeho garáží.
o Úpravna vody – informace o nutných opravách střechy a čerpadla
o Žádosti, stížnosti pana Fialy – pan starosta bude reagovat písemně.
o Pozvání veřejnosti na výstavu fotografií z historie obce – v zasedací místnosti OÚ
v pracovní době obecního úřadu.
o Poděkování členům SDH za likvidaci palachu na pozemcích před „Silem.“
o Na území obce byly rozmístěny nové kontejnery pro třídění odpadů a došlo ke změně
provozu u velkoobjemového kontejneru – středa od 16 do 18 hodin, sobota od 9 do
11 hodin.
• Pan Ing. Skřipský informoval o finalizaci komplexních pozemkových úprav – do 31. 7. 2011
bude nový stav zapsán do katastru nemovitostí.
• Starosta informoval o záměru společnosti bc energy s.r.o. Sloup vybudovat na pozemcích
Jednoty v k. ú. Skalice nad Svitavou bioplynovou stanici. Starosta dal firmě zamítavé
stanovisko. Stanovisko bylo potvrzeno zastupitelstvem obce.
• Pan Fiala doplnil informace o svých podáních k prošetření postupu stavebního úřadu.
• Manželé Kovářovi se dotazovali na žádané opravy oken u bytu, který jim byl pronajat
v obecním bytovém domě č. 58 – problematikou byl pověřen pan místostarosta Mgr.
Řezníček, který situaci řeší (štítová okna budou vyměněna za nová, u střešních oken se
uvažuje o jejich přesklení). Dále se manželé zajímali o problematiku provozu a financování
společných zařízení v obecním bytovém domě – doporučeno řešit na společné schůzi všech
nájemníků.
Bod č. 11
Závěr
V 19.15 hodin poděkoval starosta za připomínky a příspěvky do diskuse, všem přítomným za účast
na jednání a třetí/2011 zasedání Zastupitelstva obce Skalice nad Svitavou ukončil.
Ve Skalici nad Svitavou 23. 6. 2011
Zapisovatel: Mgr. Petr Řezníček.
Ověřovatelé: p. Barták
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Mgr. Šmerdová

Starosta:

Ing. Černý
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