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Informace Zastupitelstva obce
Ze zasedání zastupitelstva obce dne 8. 12. 2011:
Zapisovatelem o průběhu zasedání ZO byl zvolen Mgr. Řezníček a ověřovateli p. Barták a
Ing. Mikulášek. Přítomno bylo 8 zastupitelů. Hosté: 3 občané.
Rozpočtové opatření č. 5
Paní Mazalová, účetní obce, seznámila zastupitele s návrhem v pořadí páté změny rozpočtu
obce v roce 2011. Návrh navyšuje částky na straně příjmů i výdajů celkově o 99.400,- Kč.
ZO rozpočtové opatření schválilo.
Vnitřní směrnice
Na základě doporučení kontrolního orgánu navrhl starosta drobné úpravy znění Směrnice č.
8 Vysílání na pracovní cesty, cestovní náhrady. ZO nové znění směrnice schválilo
s účinností od 1. 1. 2012.
Starosta dále seznámil zastupitele s návrhem Směrnice č. 4 pro provedení inventarizace.
ZO tuto směrnici schválilo s účinností od 9. 12. 2011.
Jmenování inventarizační komise
V souladu s novou směrnicí podal pan starosta návrh na jmenování členů ústřední a dílčích
inventarizačních komisí pro inventarizaci majetku a závazků obce ke dni 31. 12. 2011.
ZO schválilo předsedy a členy ústřední inventarizační komise a dílčích inventarizačních
komisí podle návrhu.
Převod majetku do vlastnictví obce
V rámci projektu Na komunikacích bezpečněji DSO Svitava byl pořízen majetek, který
svazek převádí do majetku jednotlivých obcí. Do majetku obce Skalice nad Svitavou je na
základě Smlouvy o bezúplatném převodu převáděn zametací kartáč s příslušenstvím v
hodnotě 54.080,- Kč a dopravní zrcadlo v hodnotě 8.149,- Kč. Po schválení převodu tak
obec získá majetek v celkové výši 62.229,- Kč.
ZO schválilo bezúplatný převod majetku pořízeného Dobrovolným svazkem obcí Svitava
v rámci projektu Na komunikacích bezpečněji (zametací kartáč s příslušenstvím a dopravní
zrcadlo) v pořizovací ceně 62.229,- do majetku obce Skalice nad Svitavou.
Rozpočtové provizorium
V období od 1. 1. 2012 do schválení rozpočtu obce na rok 2012 navrhl starosta, aby obec
hospodařila podle rozpočtového provizoria.
ZO schválilo Rozpočtové provizorium na období od 1. 1. 2012 do schválení rozpočtu obce
na rok 2012 podle návrhu.
Prodej pozemku ve vlastnictví obce (p. č. 1107)
O prodeji dotčeného pozemku ve vlastnictví obce jednali zastupitelé již na předchozím
zasedání, kdy byla žádost p. Andrlíka odložena. V rozpravě k tomuto bodu byla opět
otevřena varianta, zda pozemek raději neprodávat, ale popřípadě pronajmout. Většina
zastupitelů se přikláněla k prodeji.
Zastupitelstvo obce Skalice nad Svitavou schválilo prodej pozemku p. č. 1107, k. ú. Skalice
nad Svitavou, o výměře 146 m2 ve vlastnictví obce panu Viktoru Andrlíkovi, a to za cenu
80,- Kč/m2.
Hlasování: pro – 5,
proti – 2,
zdržel se hlasování – 1.

Návrh Obecně závazné vyhlášky č. 2/2011 o místních poplatcích
Starosta obce seznámil přítomné s návrhem Obecně závazné vyhlášky č. 2/2011 o místních
poplatcích. V rozpravě se diskutovala zvláště výše poplatku za psa. Návrh obecně závazné
vyhlášky byl upraven dle připomínek zastupitelů.
ZO schválilo Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2011 o místních poplatcích.
Další informace
 Pan Pavel Rychnovský podal odvolání proti rozhodnutí zastupitelstva obce ze dne
24. 11. 2011 o přidělení obecního bytu – stanovisko zastupitelů bylo panu
Rychnovskému sděleno ústně na probíhajícím zasedání, písemné stanovisko pan
Rychnovský nevyžaduje.


Žádost pana Doležala o uzavření dohody na zajištění pouťových atrakcí ve Skalici
nad Svitavou – zastupitelstvo obce souhlasí s uzavřením dohody s tím, že dojde
k navýšení poplatku za pronájem ploch dle schválené Obecně závazné vyhlášky č.
2/2011 o místních poplatcích.



Žádost pana Musila, soukromého zemědělce, o pronájem pozemků ve vlastnictví
obce – bude zveřejněn záměr pronájmu.



Na základě zájmu o komerční inzerci ve Zpravodaji obce Skalice nad Svitavou
navrhl pan starosta tuto službu zpoplatnit.

ZO schválilo poplatek za poskytnutí služby zveřejnění komerční inzerce v místním
zpravodaji následovně:
200,- Kč za ¼ strany A5
400,- Kč za ½ strany A5
800,- Kč za celou stranu A5.
Ze zasedání zastupitelstva obce dne 26. 1. 2012:
Zapisovatelem o průběhu zasedání ZO byl zvolen Mgr. Řezníček a ověřovateli p. Burgr a
Ing. Skřipský. Přítomno bylo 8 zastupitelů. Hosté: 4 občané.
Pronájem pozemků ve vlastnictví obce
Po provedení komplexních pozemkových úprav není pronajato mnoho zemědělských
pozemků ve vlastnictví obce. Obec zveřejnila záměr tyto pozemky pronajmout.
Na výzvu reagovali svými žádostmi a nabídkami následující zájemci:
 Jan Musil – písemná žádost o pronájem některých pozemků s nabídkou ceny
pronájmu ve výši 2% z průměrné základní ceny zemědělských pozemků
v katastrálním území Skalice nad Svitavou.
 ZD Sebranice – zaslali návrh smlouvy o pronájmu některých pozemků za cenu
rovněž 2% z průměrné základní ceny zemědělských pozemků v katastrálním
území Skalice nad Svitavou.
 ZEPO Bořitov – zaslali návrh smlouvy o pronájmu některých pozemků za cenu
0,3% z průměrné základní ceny zemědělských pozemků v katastrálním území
Skalice nad Svitavou. Navržená cena nesplňuje předepsané minimum (1%
z průměrné základní ceny zemědělských pozemků).
 Ing. František Opluštil – písemná žádost o pronájem některých pozemků
s nabídkou ceny pronájmu ve výši 3% z průměrné základní ceny zemědělských
pozemků v katastrálním území Skalice nad Svitavou.

Pozemky, o kterých se jednalo, byly pro názornost specifikovány v mapě katastrálního
území Skalice nad Svitavou. Některé žádosti se překrývaly požadavky na pronájem stejných
pozemků.
Z rozpravy k tomuto bodu vzešlo usnesení, že pozemky, o které má zájem pan Opluštil,
budou pronajaty jemu, jako předkladateli nejvýhodnější nabídky a zbývající pozemky budou
pak pronajaty panu Musilovi a ZD Sebranice podle toho, které sousedící pozemky již
obhospodařují – rozhodnutí bude přijato na příštím zasedání zastupitelstva.
ZO schválilo pronájem pozemků ve vlastnictví obce Skalice nad Svitavou p.č. 1020, 1027,
1092, 1134, 1174, 1259, 1272, 1280, 1286, 1407 a 1438 za cenu 3% průměrné základní ceny
zemědělských pozemků v katastrálním území Skalice nad Svitavou panu Opluštilovi a
uložilo starostovi obce uzavřít nájemní smlouvu.
Hlasování:
Pro – 6,
proti – 0,
zdržel se hlasování – 2.
Po provedení pozemkových úprav zanikly smlouvy o pronájmu pozemků ve vlastnictví obce
za účelem zřízení zahrádky (bývalá parcela p.č. 336/3). Záměr pronájmu těchto pozemků
byl po předepsanou dobu řádně zveřejněn na úředních deskách Obecního úřadu. Pan starosta
obce navrhl uzavřít smlouvy nové (s dosavadními uživateli).
ZO schválilo jednomyslně pronájem pozemků ve vlastnictví obce Skalice nad Svitavou za
účelem zřízení zahrádky pro pěstování zeleniny takto:
p. č. 1113 o výměře 144 m2 paní Věře Kovářové,
p. č. 1114 o výměře 92 m2 paní Marii Dobšíkové a Věře Valnohové,
p. č. 1115 o výměře 248 m2 panu Jaroslavu Čuříkovi ml.,
p. č. 1116 o výměře 356 m2 paní Renatě Čuříkové,
p. č. 1117 o výměře 332 m2 panu Jaroslavu a paní Anně Čuříkovým,
p. č. 1120 o výměře 275 m2 panu Aloisi Kotoulkovi,
p. č. 1121 o výměře 228 m2 panu Františku a Marii Bejčkovým,
p. č. 1123 o výměře 252 m2 panu Ing. Richardu Černému,
p. č. 1125 o výměře 374 m2 panu Zdeňku Staňkovi,
p. č. 1128 o výměře 424 m2 paní Boženě a panu Radomíru Burgrovým
a to za cenu 1,- Kč/m2/rok a ukládá starostovi obce uzavřít nájemní smlouvy.
Různé, diskuse
 Pan starosta znovu (na žádost manželů Sekaninových) otevřel problematiku
prodeje pozemku p.č. 1107 a navrhl přehodnotit usnesení přijaté na zasedání
minulého zastupitelstva.
ZO revokovalo usnesení č. 8 ze dne 8. 12. 2011, kterým byl schválen prodej pozemku p. č.
1107 ve vlastnictví obce p. Viktoru Andrlíkovi s tím, že nejdříve dojde k rozdělení pozemku
z důvodu zabezpečení přístupu k zahradě Sekaninových.
Hlasování:
Pro – 7,
proti – 1,
zdržel se hlasování – 0.


Žádost paní Evy a pana Luboše Šmerdových o prodej pozemků p.č. 1461 a p.č.
1462 ve vlastnictví obce – bude vyvěšen záměr a bude rozhodnuto na příštím
zasedání.



Pan Radek Bača žádá o přidělení obecního bytu – volný byt v obecním domě
v současnosti není.



Oznámení o kácení dřevin rostoucích mimo les (Povodí Moravy) – jedná se o
udržovací práce – probírku dřevin v oblasti břehů, hráze a pod hrází vodní nádrže
Skalice. Na jaře 2012 bude provedena náhradní výsadba.



Oznámení o zahájení řízení ve věci uznání obory „Rovná,“ výzva k odstranění
nedostatků, usnesení o přerušení řízení – p. Vladík (MěÚ Boskovice).



Aby obec splnila svoji zákonnou povinnost zaměření vodovodní a kanalizační sítě
pro územně analytické podklady, oslovila s poptávkou geodetických prací některé
firmy. Nabídku na provedení prací dostala od společností
Geodis Brno, spol. s r.o. za cenu 128.760,- Kč vč. DPH a
GB-geodezie, spol. s r.o. za cenu 132.000,- Kč vč. DPH.
Práce budou zadány společnosti Geodis Brno, spol. s r.o.



Obec bude z dotačního programu Program rozvoje venkova Jihomoravského kraje
pro rok 2012 žádat o dotaci na úroky z úvěru.



Jihomoravský kraj ukončil podporu varovného systému kraje – systém zůstává
v provozu, ale obec by platila 250,- Kč/měs. Vzhledem k tomu, že o registraci
v systému není zájem, ani obec se nezapojí.



Starosta informoval o setkání s náměstkem hejtmana Ing. Horákem. Předmětem
jednání byl stav komunikace k nádraží, autobusových zastávek a vůbec celého
prostranství u nádraží a pomoc kraje při řešení této záležitosti. Byly projednány
vzájemné možnosti. Kraj o stavu u nás ví, jsme v zásobníku obcí, kde je třeba tuto
problematiku řešit. Přestupní terminály jsou financovány z Regionálního
operačního programu. Záleží na tom, jak se podaří vyjednat podmínky čerpání
dotací po roce 2014.



Pozvání pana starosty na setkání zastupitelů se zástupci místních organizací – dne
2. 2. 2012 v 17:00 hodin v zasedací místnosti OÚ.



Pan Ing. Skřipský informoval o postupu prací na přeložce vodního toku Výpustek
– byli obesláni vlastníci dotčených pozemků. V roce 2012 by mohla být
zpracována projektová dokumentace a podána žádost o dotaci (řeší Pozemkový
úřad v Blansku).



Stížnosti na psa pana Jana Špidly – zastupitelstvo konstatovalo, že případ
nepřísluší řešit přestupkové komisi. Jestliže nedojde po projednání s dotčenými
osobami k nápravě, bude doporučeno toto řešit jako občansko-právní spor.

Hospodaření obce
Příjmy r. 2011
Výdaje r. 2011

- rozpočet upravený:
- skutečnost k 31. 12. 2011:
- rozpočet upravený:
- skutečnost k 31. 12. 2011:

6,423.200,6,407.056,99 tj. 99,75%
5,462.100,5,237.162,21 tj. 95,88%

Rozdíl mezi příjmy a výdaji rozpočtu představuje financování, kde částka 718.800,- Kč byla
určena na splátky úvěrů a zbývající část ve výši 451.094,78 je tvorba úspory. Zůstatek úvěrů
ke dni 31. 12. 2011 činil 1,349.200,- Kč. Ke 31. 12. 2011 činil zůstatek běžného účtu u
Komerční banky 1,222.110,90 Kč.

Tříkrálová sbírka
Koledníci na okrese Blansko vybrali částku 1,400.018,- Kč.
V naší obci se vybralo 7.902,- Kč.
Oblastní charita Blansko má v plánu z darů podpořit v roce 2012 tyto projekty:
sociální rehabilitace – řešení aktuálních potřeb uživatelů
podpora volnočasových aktivit pro děti a mládež ohrožených sociálním
vyloučením
pomoc nemocným v Domácí hospicové péči
pomoc lidem v nouzi bez rozdílu
podpora výjezdního krizového týmu
Oblastní charita Blansko děkuje TK STOPA a všem, kteří se jakýmkoli způsobem zapojili.

Místní poplatky v roce 2012
Místní poplatek za komunální odpad činí 450,- Kč na osobu a rok. Vlastníci rekreačních
objektů hradí 450,- Kč za rok.
Poplatník je povinen uhradit místní poplatek buď jednorázově do 31. 4. 2012 nebo ve dvou
splátkách do 30. 4. a do 30. 6. v případě, že poplatek přesáhne v jedné bytové jednotce
částku 1.000,- Kč.
Místní poplatek ze psů činí za každého psa 100,- Kč. Pro příjemce důchodů činí poplatek
60,- Kč. Majitel psa je povinen uhradit poplatek do 30. 4. 2012. Výše poplatků byly
změněny Obecně závaznou vyhláškou č. 2/2011 o místních poplatcích schválenou na
zasedání zastupitelstva obce dne 8. 12. 2011.
Poplatky je možno uhradit v hotovosti na Obecním úřadě nebo bezhotovostním převodem na
účet obce č.ú. 12127631/0100 u Komerční banky, a.s.

Odpady v roce 2011
Celkem bylo sesbíráno 143,63 tuny směsného komunálního odpadu, 17,26 t objemného
odpadu, 2,82 t plastů, 4,72 t skla a 1,96 t papíru.
Náklady obce na odvoz odpadů:
Směsný komunální odpad: 250.256,- Kč
Objemný odpad:
43.197,- Kč
Plast, sklo, papír:
52.360,- Kč
Nebezpečný odpad:
6.802,- Kč
Celkem:
352.615,- Kč
Odměna společnosti EKOKOM za vytříděný odpad: 20.416,- Kč.
Od občanů bylo za místní poplatek za komunální odpad vybráno za rok 2011 272.596,- Kč.
Obec platí společnosti SITA CZ, a.s. za jednoho občana 419,- Kč ročně (za odvoz popelnic).
Zbylých 31,- Kč do částky 450,- Kč je příspěvek na odvoz kontejnerů. Z rozpočtu obce se
na odpady tedy ještě doplácelo 59.603,- Kč.

Knihovna
Knihovna je otevřena každé pondělí od 17:30 do 19:30 hod s výjimkou prázdnin. K 1. 1.
2012 bylo ve fondu knihovny celkem 4324 svazků. Z toho představovala beletrie pro
dospělé 3075 svazků, beletrie pro mládež 698, naučná literatura pro dospělé 505 a naučná
literatura pro mládež 46 svazků. Knihovna půjčuje knihy nejen z vlastního fondu, ale také
knihy z výměnného fondu Městské knihovny Boskovice. V knihovně je zdarma přístup na
internet. V současné době je v naší knihovně půjčeno 154 svazků z výměnného fondu
Regionálního oddělení knihovny Boskovice.
Veškeré informace o obecní knihovně najdete na nové internetové stránce knihovny v rámci
webových stránek obce www.skalicenadsvitavou.cz. Na Vaši návštěvu se těší knihovník
Ing. Petr Havelka.

Nabídka pronájmu pozemku
Obec Skalice nad Svitavou nabízí k pronájmu pozemek p.č. 1122 o výměře 229 m2. Jedná se
o zahrádku pro pěstování zeleniny v lokalitě „U sila.“ Cena pronájmu je 1,- Kč/m2/rok.
Pozemek je porytý.

UPOZORNĚNÍ OBČANŮM
Vážení, především starší spoluobčané,
vyskytují se případy, kdy neznámí lidé navštěvují starší občany a pod různými záminkami se
snaží dostat do domu, kde pak většinou okradou obyvatele. Těchto případů je mnoho a stále
se opakují. Také přibývá agresivity. Proto, prosím, nikoho nezmámého nepouštějte do svých
domů a nikomu nezmámému neotvírejte. V případě podezřelých osob nebo podezřelých
skutečností informujte Policii České republiky (telefonní číslo 158) nebo Obecní úřad ve
Skalici nad Svitavou.

Plánované akce v obci
Kulturní komise pořádá 9. června 2012 1. ročník
turnaje neregistrovaných hráčů amatérů ve
„VOLEJBALU.“ Prezence týmů je 8,30 – 9,00
hod na hřišti, začátek turnaje od 9,30 hod. Hrát
mohou šestičlenná smíšená družstva, ve kterých
jsou vždy minimálně dvě ženy. Minimální věk
hráče je 13 let. Přihlášku týmu je nutno poslat
nejpozději do 26. 5. 2012 na adresu
eva.js@seznam.cz, nebo p.polak@pmpkovo.cz
s uvedením kontaktní e-mailové adresy, na
kterou budou zaslány propozice. Občerstvení
zajišťuje SDH Skalice nad Svitavou.

Fotografie z Masopustu 2012, neděle 19. 2. 2012. Děkujeme maskám, které se aktivně
účastnily průvodu obcí a samozřejmě všem štědrým dárcům za jejich příspěvky a pohoštění.

Organizace v obci
Sbor dobrovolných hasičů
25. 12. 2011
15. 1. 2012
12. 2. 2012
18. 2. 2012

- výjezd jednotky na uhašení doutnajícího kontejneru u vjezdu do Školní
ulice. Příčinou požáru bylo žhavé uhlí, které někdo do kontejneru
vysypal.
- Výroční valná hromada SDH, která se konala v zasedací místnosti
obecního úřadu.
- Výroční schůze okrsku Skalice na Oboře.
- spolupořádali jsme Okrskový hasičský ples v Drnovicích.

TJ SOKOL
■ Přípravné zápasy A-mužstva Skalice na umělé trávě v Boskovicích:
Sobota 10.března 2012 - začátek v 18.30 hod
SKALICE – Kořenec
Neděle 18.března 2012 - začátek v 15.30 hod
SKALICE – Boskovice „B“
Sobota 24.března 2012 - začátek v 12.00 hod
SKALICE – Šošůvka
■ Zahájení mistrovských utkání mužů a dorostu Sokola Skalice:
Dorost:
neděle 1.dubna 2012 - začátek v 12.45hod. SKALICE – Lipůvka
A-mužstvo mužů: neděle 1.dubna 2012 - začátek v 15.30hod. SKALICE „A“ – Letovice
B-mužstvo mužů: neděle 1.dubna 2012 - začátek v 15.30hod. Cetkovice – SKALICE „B“

■ Oslavy 60 let založení fotbalového oddílu ve SKALICI nad Svitavou:
V sobotu 4. srpna 2012 sehraje od 16.00 hod v rámci oslav 60 let vzniku fotbalového klubu
ve Skalici kombinované mužstvo bývalých a současných hráčů Skalice atraktivní exhibiční
utkání s bývalými fotbalovými reprezentanty ČR:
sobota 4. srpna 2012 v 16.00 h
Sokol Skalice nad Svitavou vs.
Klub internacionálů ČR
V předběžné nominaci Klubu
internacionálů ČR k tomuto utkání
jsou
mimo
jiné
bývalí
reprezentanti: Fiala Jan, Němec
Jiří, Drulák Radek, Knoflíček Ivo,
Samec Petr, Kafka Róbert, Kadlec
Miroslav, Rada Petr a další.

Společenská kronika
V měsících únoru a březnu oslavili nebo oslaví svá životní jubilea tito naši občané:
Paní Karolína Mazalová
88 let
Paní Věra Mazalová
87 let
Paní Bohumila Čuříková
86 let
Pan Bohuslav Klimperle
86 let
Pan Antonín Brettšnajder
84 let
Paní Božena Kovářová
82 let
Paní Pavla Řeřuchová
65 let
Pan Zdeněk Sekanina
65 let
Paní Emílie Veselá
60 let
Našim milým oslavencům přejeme hodně zdraví, spokojenosti, rodinné pohody a plno elánu
do dalších krásných let života.
V měsíci lednu se narodila Dominika Drobečková – vítáme ji mezi námi a přejeme jí vše
nejlepší.

V měsíci únoru opustila naše řady:
Paní Věra Mašková
Čest její památce!

Obecní úřad Skalice nad Svitavou
Skalice nad Svitavou 48, 679 01, tel. 516 469 136
e-mail: ou@skalicenadsvitavou.cz
www.skalicenadsvitavou.cz

