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SKALICKÝ
ZPRAVODAJ

Říjen 2011

Informace Zastupitelstva obce
Ze zasedání zastupitelstva obce dne 18. 8. 2011:
Usnesením č. 1 Zastupitelstvo obce schválilo zapisovatelem Mgr. Řezníčka a ověřovateli
zápisu o průběhu čtvrtého/2011 zasedání zastupitelstva obce Ing. Skřipského a Ing.
Mikuláška.
Rozpočtové opatření č. 2
Místostarosta obce Mgr. Petr 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 3.900,- Kč a na straně výdajů se jednalo o zvýšení i snížení
rozpočtu na některých položkách, celkem šlo o navýšení výdajů o 3.900,- Kč.
Usnesení č. 2
Zastupitelstvo obce Skalice nad Svitavou schvaluje Rozpočtové opatření č. 2 dle návrhu.
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o zajištění financování systému IDS JmK
Starosta obce seznámil zastupitele s návrhem Dodatku č. 1 k uvedené smlouvě. Smlouva o
zajištění financování integrovaného dopravního systému kraje byla podepsána v roce 2007.
Dodatek č. 1 mění poměr rozdělení příspěvku obce na dopravní obslužnost a zajištění
fungování a koordinace systému. Výše příspěvku obce se nemění (50,- Kč/obyvatel).
Usnesení č. 3
Zastupitelstvo obce Skalice nad Svitavou schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě o zajištění
financování systému IDS JmK dle návrhu.
Smlouva o převedení investorství
Zastupitelé obce se dohodli, že se k návrhu Smlouvy o převedení investorství akce
kanalizace a ČOV ze Svazku obcí Skalice, Jabloňany na Obec Skalici nad Svitavou vyjádří
až po projednání návrhu smlouvy v Předsednictvu Svazku obcí Skalice, Jabloňany.
Výběrové řízení na zajištění inženýrských služeb na akci „Skalice nad Svitavou –
kanalizace a ČOV“
Zastupitelstvo obce Skalice nad Svitavou projednalo výsledek jednání hodnotící komise,
která provedla hodnocení nabídek u malé veřejné zakázky na inženýrské služby akce
„Skalice nad Svitavou – kanalizace a ČOV.“
Výsledek hodnocení – pořadí nabídek:
1. AP INVESTING, s.r.o.
(1.814.400,- Kč)
2. Eurovision, a.s.
(2.222.400,- Kč)
3. Regionální poradenská agentura, s.r.o.
(2.394.000,- Kč)
Usnesení č. 4
Zastupitelstvo obce Skalice nad Svitavou schvaluje doporučení hodnotící komise a souhlasí
s výše uvedeným pořadím uchazečů. Dále zastupitelstvo obce pověřuje starostu obce
k vydání rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky a ukládá předložit Zastupitelstvu obce
návrh smlouvy s uchazečem, který se umístil na 1. místě, tj. s firmou AP INVESTING, s.r.o.
Různé, diskuse
 p. Polák, předseda finančního výboru, vznesl požadavek na novou finanční
analýzu akce „kanalizace a ČOV“ vzhledem k nové situaci a jiným podmínkám,
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než byly v roce 2009 – finanční analýza je součástí přípravných prací a bude
připravena.


Žádosti občanů (p. Šimon, p. Čuřík) o odkoupení pozemků – bude vyvěšen záměr
prodeje nemovitého majetku ve vlastnictví obce.



Žádost Chornického železničního klubu o příspěvek na Mikulášskou jízdu –
zastupitelé schválili příspěvek ve výši 3.000,- Kč.

Ze zasedání zastupitelstva obce dne 6. 10. 2011:
Usnesením č. 1 Zastupitelstvo obce schválilo zapisovatelem Mgr. Řezníčka a ověřovateli
zápisu o průběhu pátého/2011 zasedání zastupitelstva obce p. Burgra a p. Poláka.
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.
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.
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.
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Usnesení č. 3
Zastupitelstvo obce Skalice nad Svitavou schvaluje doplnění Závěrečného účtu obce za rok
2010 o bod 6a) Pořízení a prodej majetku.
Schválení nápravných opatření
Starosta obce 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.
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.
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.
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.
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.
Prodeje pozemků ve vlastnictví obce
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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.
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. 25320031519/2003 za cenu 80,- Kč/m2 paní Anně a panu Jaroslavu Čuříkovým.
Různé


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



Příliš rychlým vypouštěním skalického rybníku došlo k zaplavení části pozemku
pana Ing. Šplíchala – situaci operativně řešil pan starosta s Povodím Moravy a
vodoprávním úřadem.

Hospodaření obce
Příjmy r. 2011

- rozpočet upravený:
6,288.200,- skutečnost k 30. 9. 2011:
4,851.851,20, tj. 77,2%
Výdaje r. 2011
- rozpočet upravený:
5,327.100,- skutečnost k 30. 9. 2011:
3,929.549,37, tj. 73,8%
Rozdíl mezi příjmy a výdaji rozpočtu představuje financování, kde je částka 539.100,- Kč
určena na splátky úvěrů (k 30. 9. 2011, za celý rok to bude 718.800,- Kč) a zbývající část je
tvorba úspory. Zůstatek úvěrů ke dni 30. 9. 2011 činil 1,528.900,- Kč. Ke 30. 9. 2011 činil
zůstatek běžného účtu u Komerční banky 1,144.225,92 Kč.

Z činnosti obce
V minulých týdnech se začalo plnit usnesení zastupitelstva obce ze dne 23. 6. 2011 o
postupné přeměně areálu koupaliště na víceúčelovou sportovní plochu. Nádrž byla zasypána
kamenivem, které bylo odkoupeno ze skládky Jednoty ve Skalici, jako svrchní vrstvy byly
použity jemný štěrk, prosívka a písek. Zároveň byly provedeny terénní úpravy břehu potoka
Úmoří. Práce byly provedeny firmami Roman Šumský, Petr Sekanina a DEAS Boskovice.
Vybudování předpokládaného víceúčelového hřiště s umělým povrchem bude záležet od
finančních možností obce.
Po zbudování podstavné plochy pro stůl na stolní tenis před budovou základní školy zde byl
v září tento stůl umístěn.
Za budovou základní školy pokračovaly práce na položení dlažby a terénních úpravách. Část
plochy určené k zatravnění byla oseta trávou.
U obecního úřadu byla upravena přístupová cesta do knihovny. Při vstupu ještě bude
umístěna branka.
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Knihovna
Knihovna je otevřena každé pondělí od 17:30 do 19:30 hodin.

Organizace v obci
Sbor dobrovolných hasičů
V měsíci srpnu a září
probíhaly tréninky na soutěž
družstev v požárním útoku
Mikroregionu Svitava. A
protože
letošní
ročník
soutěže se konal poprvé právě ve Skalici, tak se
taky zařizovaly úkoly potřebné ke zdárnému
pořádání celé akce.
17. září – soutěž Mikroregionu Svitava ve Skalici - hřiště
Soutěž měla taková pravidla, aby se požární útok co nejvíce podobal skutečnému zásahu.
Pravidla soutěže si určuje pořádající Sbor dobrovolných hasičů, ale téměř stejná pravidla
provázejí soutěž Mikroregionu Svitava (až na výjimku) ve všech pořádajících obcích.
Jednotky měly za úkol nejdříve vytáhnout čerpadlo PS 12 a ostatní příslušenství
z přívěsného vozíku, sešroubovat tři savice a pomocí nich nasát vodu z potoka Úmoří.
Potom pomocí dvou hadic B a čtyř hadic C dopravit vodu k elektronickým terčům a ty
sestřelit.
Celkové pořadí:
1. SDH Skalice nad Svitavou
2. SDH Újezd u Boskovic
3. SDH Kuničky
4. SDH Jabloňany
5. SDH Obora
6. SDH Svitávka – muži
7. SDH Lhota Rapotina
SDH Doubravice

57,65 s
1:02,61 s
1:13,72 s
1:20,81 s
1:21,73 s
1:32,57 s
N
N

1. Svitávka – ženy

1:21,60 s

Putovní pohár Mikroregionu Svitava tak poprvé
získali Skaličtí hasiči.
Poděkování patří panu Pavlu Polákovi za skvělou fotodokumentaci, Radku Burgrovi a
slečně Zuzaně Bednářové za pomoc při organizaci. Také děkujeme všem, kteří se přišli
podívat a drželi palce skalickým hasičům.
8. října – výpomoc Boskovickým rybářům při výlovu rybníka. Navážení čerstvé vody
s vozidlem Š706 RTH - CAS16.
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15. října – první sběr elektrošrotu pořádaný SDH přímo na hasičské zbrojnici. Příští sběr
elektroodpadu bude na jaře.
Vladimír Barták - velitel

TK STOPA
Sotva jsme dali sbohem létu, blíží se zima, doba klidu a pohody. Velice bych si přála, aby
klid a pohoda vládla v srdci každému z nás. Za oddíl Stopa, bych Vás všechny spoluobčany,
ráda pozvala k rozsvěcení Vánočního stromu.
Letos bude první Adventní neděle dne 27. 11. 2011 a tak bychom Vám při této slavnostní
události, stejně tak jako několik předešlých let, rádi zazpívali a navodili sváteční vánoční
atmosféru. Zastavme se a zavzpomínejme na doby minulé, popřejeme si navzájem všechno
dobré a snad i připijeme Vánočním mokem na zdraví.
Další z akcí, které náš oddíl podniká, je Mikulášská obchůzka. Pokud byste chtěli, aby
Mikuláš s doprovodem navštívil i Vaši domácnost, domluvte se s některým z oddílových
vedoucích, nebo se napište na seznam, který bude stejně jako každý rok v místní školce v
šatně. Obchůzka se bude konat dne 5. 12. 2011 asi od 15:45 (omlouváme se, ale z
organizačních důvodů do žádné domácnosti nelze přijít na přesně uvedenou hodinu
dle přání rodičů).
Do nového roku bych Vám ráda popřála suchou stezku pod nohama.
Za ODDÍL STOPA Věra Valnohová

Společenská kronika
V měsících říjnu a listopadu oslavili nebo oslaví svá životní jubilea tito naši občané:
Paní Josefa Machačová
Paní Marie Holoubková
Paní Věra Klimperlová
Pan Zdeněk Fadrný
Pan Zdeněk Dobrovolný
Paní Marie Bejčková
Pan Karel Lička
Paní Pavla Menšíková
Pan Břetislav Krupička

88 let
87 let
84 let
82 let
81 let
65 let
65 let
60 let
60 let

Našim milým oslavencům přejeme hodně zdraví, spokojenosti, rodinné pohody a plno elánu
do dalších krásných let života.
V měsíci září se narodil Viktor Přibyl – vítáme ho mezi námi a přejeme mu vše nejlepší.
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INZERCE:
……………………………………………
MASÁŽE
Hauptová Jana
klasické, infra. lampa
ul. 17. listopadu 13
tel. 734 74 50 60
Boskovice
……………………………………………

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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