Zápis
o průběhu pátého/2011 zasedání Zastupitelstva obce Skalice nad Svitavou
konaného dne 6. 10. 2011 v kanceláři starosty obce Skalice nad Svitavou

Bod č. 1
Zahájení
Starosta obce Ing. Richard Černý zahájil páté/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 všech 9 členů zastupitelstva, zastupitelstvo je tedy usnášeníschopné.
Přítomni: Ing. Černý, Mgr. Řezníček, Mgr. Šmerdová, Ing. Mikulášek, Ing. Skřipský, p. Polák,
p. Horbas, p. Barták, p. Burgr.
Omluveni: -Hosté: 2 občané obce
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 pátého/2011 zasedání
zastupitelstva obce. Zapisovatelem byl navržen Mgr. Řezníček, za ověřovatele byli navrženi pan
Polák a pan Burgr.
Usnesení č. 1
Zastupitelstvo obce Skalice nad Svitavou schvaluje zapisovatele a ověřovatele zápisu o průběhu
pátého/2011 zasedání zastupitelstva obce dle návrhu.
Hlasování č. l:
Pro – 9,
proti – 0,
zdržel se hlasování – 0.
Usnesení č. 1 bylo přijato.
Návrh programu pátého/2011 zasedání Zastupitelstva obce Skalice nad Svitavou byl součástí
pozvánky. Pan starosta navrhl jeho doplnění o 2 další body a navrhl i změnu pořadí projednávaných
bodů. Návrh programu včetně navržených změn zněl takto:
1. Zahájení
2. Technický bod
3. Smlouva o převedení investorství
4. Smlouva o dílo o inženýrské činnosti
5. Doplnění Závěrečného účtu obce za rok 2010
6. Schválení nápravných opatření
7. Rozpočtové opatření č. 3
8. Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje
9. Smlouva o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu
10. Pronájem pozemku ve vlastnictví obce
11. Prodeje pozemků ve vlastnictví obce
12. Různé, diskuse
13. Závěr

Hlasování č. 2:
Pro – 9,
proti – 0,
zdržel se hlasování – 0.
Programu pátého/2011 zasedání Zastupitelstva obce Skalice nad Svitavou byl schválen včetně
navržených změn.

Bod č. 3
Smlouva o převedení investorství
Starosta obce připomenul vývoj záměru výstavby kanalizace a ČOV po odstoupení obce Jabloňany
od tohoto projektu. Mezi dokumenty potřebné k žádosti o změnu projektu patří i Smlouva o
převedení investorství ze Svazku obcí Skalice, Jabloňany na obec Skalici nad Svitavou. Zastupitelé
byli s návrhem smlouvy seznámeni již na minulém zasedání, kdy rozhodli, že se vyjádří až po
projednání smlouvy v orgánech svazku. Na nedávném zasedání Předsednictva Svazku obcí Skalice,
Jabloňany byla Smlouva o převedení investorství schválena v navrženém znění.
V rozpravě k tomuto bodu vyjádřil pan Polák obavu, aby se obec Jabloňany uzavřením této
smlouvy nezbavila povinnosti úhrady části nákladů na již provedené práce, které byly účtovány na
Svazek obcí Skalice, Jabloňany.
Usnesení č. 2
Zastupitelstvo obce Skalice nad Svitavou schvaluje Smlouvu o převedení investorství částí stavby
„Skalice nad Svitavou, Jabloňany - kanalizace a ČOV“ ze Svazku obcí Skalice, Jabloňany na obec
Skalice nad Svitavou a pověřuje starostu obce jejím podpisem.
Hlasování č. 3:
Pro – 4,
proti – 2,
zdržel se hlasování – 3.
Usnesení č. 2 nebylo přijato.

Bod č. 4
Smlouva o dílo o inženýrské činnosti
Výsledek výběrového řízení na inženýrské služby akce „Skalice nad Svitavou – kanalizace a ČOV“
zastupitelé obce schválili již na minulém zasedání. Starosta předložil návrh smlouvy s uchazečem,
který se umístil na 1. místě, tj. s firmou AP INVESTING, s.r.o. a navrhl smlouvu uzavřít.
Pan Polák vyjádřil nesouhlas s vydáváním dalších finančních prostředků, aniž by zastupitelé
potvrdili, zda vůbec chtějí, aby se na projektovém záměru nadále pracovalo. Následovala rozsáhlá
diskuze o budoucnosti této akce, ze které vzešel návrh pana Řezníčka na odložení tohoto bodu
jednání na nejbližší příští zasedání zastupitelstva, které by se věnovalo jen problematice záměru
výstavby kanalizace a ČOV. K tomuto návrhu se připojili i ostatní zastupitelé a bod č. 4 byl
odložen.
V 18.25 hodin se z jednání omluvil pan Horbas. Od této chvíle bylo na pátém/2011 zasedání
zastupitelstva obce přítomno 8 jeho členů.

Bod č. 5
Doplnění Závěrečného účtu obce za rok 2010
Na podkladě výsledků dílčího přezkumu hospodaření byl do Závěrečného účtu obce za rok 2010
doplněn přehled přírůstků a úbytků majetku (bod 6a) – od 19.9.2011 vyvěšeno na úřední desce.
Usnesení č. 3
Zastupitelstvo obce Skalice nad Svitavou schvaluje doplnění Závěrečného účtu obce za rok 2010
o bod 6a) Pořízení a prodej majetku.
Hlasování č. 4:
Pro – 8,
proti – 0,
zdržel se hlasování – 0.
Usnesení č. 3 bylo přijato.

Bod č. 6
Schválení nápravných opatření
Starosta obce Ing. Černý seznámil zastupitele se zjištěním dílčího přezkumu hospodaření obce
v roce 2011 a opatřeními přijatými k nápravě těchto zjištění.
Usnesení č. 4
Zastupitelstvo obce Skalice nad Svitavou schvaluje přijetí nápravných opatření k závěrům dílčího
přezkoumání hospodaření.
Hlasování č. 5:
Pro – 8,
proti – 0,
zdržel se hlasování – 0.
Usnesení č. 4 bylo přijato.

Bod č. 7
Rozpočtové opatření č. 3
Starosta obce přečetl návrh rozpočtových změn, který pro jednání zastupitelstva připravila paní
Mazalová, účetní obce. Návrh počítá s celkovým navýšením rozpočtu na straně příjmů i výdajů
v součtu o 85.200,- Kč.
Usnesení č. 5
Zastupitelstvo obce Skalice nad Svitavou schvaluje rozpočtové opatření č. 3 dle návrhu.
Hlasování č. 6:
Pro – 8,
proti – 0,
zdržel se hlasování – 0.
Usnesení č. 5 bylo přijato.

Bod č. 8
Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje
Obec Skalice nad Svitavou získala z rozpočtu JmK neinvestiční dotaci na výzbroj a výstroj pro
Jednotku Sboru dobrovolných hasičů ve výši 20.000,- Kč. Dotace bude obci poskytnuta na základě
smlouvy, s jejímž obsahem byli zastupitelé seznámeni.
Usnesení č. 6
Zastupitelstvo obce Skalice nad Svitavou schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu
Jihomoravského kraje.
Hlasování č. 7:
Pro – 8,
proti – 0,
zdržel se hlasování – 0.
Usnesení č. 6 bylo přijato.

Bod č. 9
Smlouva o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu
Smlouvu týkající se dotčeného věcného břemene již zastupitelé schvalovali na svém dubnovém
zasedání, ale vzhledem k novému stavu pozemků (přečíslování) je nutná revokace přijatého
usnesení.
Usnesení č. 7
Zastupitelstvo obce Skalice nad Svitavou revokuje usnesení č. 2 ze dne 14. 4. 2011 týkající se
Smlouvy o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu a schvaluje nové znění této smlouvy
spočívající v umístění nového nadzemního vedení nízkého napětí a podpěrného bodu na pozemcích
p. č. 1107 a 1239, k. ú. Skalice nad Svitavou, se společností E.ON Distribuce, a.s. (stavba „Skalice
n. Svit., DP Houbová Jiřina“).
Hlasování č. 8:
Pro – 8,
proti – 0,
zdržel se hlasování – 0.
Usnesení č. 7 bylo přijato.

Bod č. 10
Pronájem pozemku ve vlastnictví obce
Na základě žádosti p. Pavla Kováře ml. o pronájem části pozemku p.č. 378/4 (část „m“) za účelem
zřízení zahrádky byl po předepsanou dobu na úřední desce vyvěšen záměr obce pronajmout dotčený
nemovitý majetek. Jiný zájemce o pronájem se nepřihlásil.
Usnesení č. 8
Zastupitelstvo obce Skalice nad Svitavou schvaluje pronájem části pozemku p. č. 378/4, k. ú.
Skalice nad Svitavou, o výměře 84 m2 (část „m“) panu Pavlu Kovářovi za cenu 1,- Kč/m2/rok za
účelem zřízení zahrádky.
Hlasování č. 9:
Pro – 8,
proti – 0,
zdržel se hlasování – 0.
Usnesení č. 8 bylo přijato

Bod č. 11
Prodeje pozemků ve vlastnictví obce
Na základě žádostí občanů byly po předepsanou dobu na úřední desce obce vyvěšeny záměry
prodeje nemovitého majetku ve vlastnictví obce. Jednalo se o pozemek pod garáží pana Milana
Šimona a zastavěnou část pozemku u RD pana Jaroslava Čuříka. Bylo navrženo prodat tyto
pozemky za cenu 80,- Kč/m2.
Usnesení č. 9
Zastupitelstvo obce Skalice nad Svitavou schvaluje prodej pozemku p. č. 9/6, k. ú. Skalice nad
Svitavou, o výměře 28 m2 za cenu 80,- Kč/m2 panu Milanu Šimonovi.
Hlasování č. 10:
Pro – 8,
proti – 0,
zdržel se hlasování – 0.
Usnesení č. 9 bylo přijato
Usnesení č. 10
Zastupitelstvo obce Skalice nad Svitavou schvaluje prodej části pozemku p. č. 506/1, k. ú. Skalice
nad Svitavou, o výměře 40 m2, oddělené geometrickým plánem č. 253-20031519/2003 za cenu 80,Kč/m2 paní Anně a panu Jaroslavu Čuříkovým.
Hlasování č. 11:
Pro – 8,
proti – 0,
zdržel se hlasování – 0.
Usnesení č. 10 bylo přijato

Bod č. 12
Různé, diskuse
 Záměr společnosti RWE Plynoprojekt, s.r.o. vybudovat novou regulační plynovou stanici za
RD v části obce směrem na Sebranice – zastupitelstvo obce se záměrem nesouhlasí.
 Informace pana starosty o pracích probíhajících na bývalém koupališti, v okolí ZŠ a MŠ, o
doplnění osvětlení u bytového domu čp. 154, 155
 Stížnost pana Tomáše Odehnala – pan starosta bude reagovat písemně.
 Příliš rychlým vypouštěním skalického rybníku došlo k zaplavení části pozemku pana Ing.
Šplíchala – situaci operativně řešil pan starosta s Povodím Moravy a vodoprávním úřadem.
Oznámení:
 15.9.2011 od 9.00 do 11.00 hodin proběhne u hasičské zbrojnice JSDH Skalice nad Svitavou
sběr vysloužilého elektrozařízení.

Bod č. 13
Závěr
V 19.10 hodin poděkoval starosta za připomínky a příspěvky do diskuse, všem přítomným za účast
na jednání a páté/2011 zasedání Zastupitelstva obce Skalice nad Svitavou ukončil.

Ve Skalici nad Svitavou 6. 10. 2011

Zapisovatel:

Mgr. Petr Řezníček

Ověřovatelé: pan Polák

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

pan Burgr

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

Ing. Černý

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

Starosta:

