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Informace Zastupitelstva obce
Ze zasedání zastupitelstva obce dne 8. 3. 2012:
Usnesením č. 1 byl zapisovatelem zvolen Mgr. Řezníček a ověřovateli zápisu Mgr.
Šmerdová a p. Polák. Přítomno bylo 8 zastupitelů, omluven p. Burgr. Přítomni 2 občané.
Prodej pozemků ve vlastnictví obce
V 17.45 hodin jednání zastupitelstva opustila paní Mgr. Šmerdová. Bod č. 3 se tedy
projednával v počtu 7 zastupitelů.
Starosta Ing. Černý připomněl žádost paní Evy a pana Luboše Šmerdových o prodej
pozemků p.č. 1461 a p.č. 1462 ve vlastnictví obce. Záměr prodeje pozemků byl po
předepsanou dobu zveřejněn na úřední desce. Žádný jiný zájemce o uvedené pozemky se
nepřihlásil. Pan starosta navrhl prodej dotčených pozemků za cenu 30,- Kč/m2.
Usnesení č. 2
Zastupitelstvo obce Skalice nad Svitavou schvaluje prodej pozemku p.č. 1461, k.ú. Skalice
nad Svitavou, ve vlastnictví obce za cenu 30,- Kč/m2 a prodej pozemku p.č. 1462, k.ú.
Skalice nad Svitavou, ve vlastnictví obce za cenu 30,- Kč/m2 Luboši a Evě Šmerdovým a
pověřuje starostu podpisem smlouvy.
Hlasování č. 3:
Pro – 7,
proti – 0,
zdržel se hlasování – 0.
V 17.50 hodin se na zasedání zastupitelstva vrátila paní Mgr. Šmerdová a od této chvíle
zastupitelé jednali opět v počtu 8 zastupitelů.
Pronájem pozemků ve vlastnictví obce
Dne 30.1.2012 obdržela obec žádost pana Mahdala o pronájem pozemku p.č. 372/2 a p.č.
372/3 ve vlastnictví obce za účelem využití k zemědělským účelům. Záměr pronájmu těchto
pozemků byl po předepsanou dobu zveřejněn na úřední desce obecního úřadu a žádný jiný
zájemce o pronájem se nepřihlásil. Pan starosta navrhl pronajmout pozemky za cenu ve
Skalici nad Svitavou běžnou.
Usnesení č. 3
Zastupitelstvo obce Skalice nad Svitavou schvaluje pronájem pozemků p.č. 372/2 o výměře
383 m2 a p.č. 372/3 o výměře 1013 m2, k.ú. Skalice nad Svitavou, ve vlastnictví obce za
cenu 1,- Kč/m2/rok panu Vlastimilu Mahdalovi za účelem využití k zemědělské činnosti.
Hlasování č. 4:
Pro – 8,
proti – 0,
zdržel se hlasování – 0.
Starosta připomněl problematiku pronájmu pozemků ve vlastnictví obce po provedení
komplexních pozemkových úprav, kterou se zastupitelé již zabývali na minulém zasedání
zastupitelstva v lednu 2012.
V této souvislosti se vyjádřil pan Ing. Skřipský, že by bylo nejrozumnější zachovat
„pokojný“ stav z doby před provedením KPÚ a pozemky pronajmout zájemcům, kteří je
(nebo pozemky sousední) již obhospodařují. Proto navrhl revokovat usnesení z minulého
zasedání zastupitelstva, kterým byl schválen pronájem některých pozemků ve vlastnictví
obce panu Opluštilovi.
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Usnesení č. 4
Zastupitelstvo obce Skalice nad Svitavou revokuje usnesení č. 2 ze dne 26. 1. 2012, kterým
byl schválen pronájem některých pozemků ve vlastnictví obce Skalice nad Svitavou Ing.
Františku Opluštilovi a ukládá starostovi předložit nový návrh na pronájem dotčených
pozemků.
Hlasování č. 5:
Pro – 6,
proti – 0,
zdržel se hlasování – 2.
Další informace
 Starosta informoval přítomné o podání žádosti o dotaci z rozpočtu JmK na
zabezpečení činnosti JSDH – pořízení dopravního automobilu.


Oznámení o stavebním řízení – sklad k prodeji krmiv, p. Dvořák.



Odvolání se p. Vladíka proti rozhodnutí ve věci obory „Rovná“.



Sdělení MěÚ Boskovice k záměru odstranit stavbu RD č.p. 7 a hospodářský
objekt, p. Čuřík.



Pozvání starosty na příští zasedání zastupitelstva (za 14 dní), které se bude věnovat
zejména rozpočtu obce na rok 2012, projektu Kanalizace a ČOV a pronájmu
pozemků ve vlastnictví obce.

Ze zasedání zastupitelstva obce dne 22. 3. 2012:
Usnesením č. 1 byl zapisovatelem zvolen Mgr. Řezníček a ověřovateli zápisu p. Horbas a
Ing. Mikulášek. Přítomno bylo 8 zastupitelů, omluven Ing. Skřipský. Přítomni 4 občané.
Pronájem pozemků ve vlastnictví obce
Pan starosta stručně zrekapituloval problematiku pronájmu pozemků ve vlastnictví obce po
provedených KPÚ. Problematika již byla projednávána na zasedání zastupitelstva ve dnech
26.1.2012 a 8.3.2012.
Usnesení č. 2
Zastupitelstvo obce Skalice nad Svitavou schvaluje pronájem pozemků ve vlastnictví obce p.
č. 1174, 1175, 1180, 1167, k.ú. Skalice nad Svitavou, za cenu 2 % průměrné základní ceny
zemědělských pozemků v katastrálním území Skalice nad Svitavou Janu Musilovi, Drnovice
287 a ukládá starostovi uzavřít nájemní smlouvu.
Hlasování:
Pro - 7
Proti - 0
Zdržel se - 1
Usnesení č. 3
Zastupitelstvo obce Skalice nad Svitavou schvaluje pronájem pozemků ve vlastnictví obce p.
č. 1020, 1027, 1420, 1407, 1372, 1272, 1314, 1297, 1286, 1158, 1153, k.ú. Skalice nad
Svitavou, za cenu 2 % a pozemky p.č. 1145, 1146, 1147, 1160, k.ú. Skalice nad Svitavou za
cenu 1 % průměrné základní ceny zemědělských pozemků v katastrálním území Skalice nad
Svitavou Zemědělskému družstvu Sebranice, IČ: 48908762 a ukládá starostovi uzavřít
nájemní smlouvu.
Hlasování:
Pro - 7
Proti - 0
Zdržel se - 1
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Usnesení č. 4
Zastupitelstvo obce Skalice nad Svitavou schvaluje pronájem pozemků ve vlastnictví obce p.
č. 1438, 1259, 1134, 1092, k.ú. Skalice nad Svitavou, za cenu 3 % průměrné základní ceny
zemědělských pozemků v katastrálním území Skalice nad Svitavou Ing. Františku
Opluštilovi, Voděrady 7 a ukládá starostovi uzavřít nájemní smlouvu.
Hlasování:
Pro - 8
Proti - 0
Zdržel se - 0
Pan Opluštil podal žádost i o pronájem pozemku p. č. 1399. Vlastníkem pozemku p.č. 1399
je pan Josef Aujeský, jehož je Obec Skalice nad Svitavou opatrovníkem.
Usnesení č. 5
Zastupitelstvo obce Skalice nad Svitavou schvaluje pronájem pozemku p.č. 1399, k.ú.
Skalice nad Svitavou, ve vlastnictví Josefa Aujeského, jehož je Obec Skalice nad Svitavou
opatrovníkem, za cenu 3 % průměrné základní ceny zemědělských pozemků v katastrálním
území Skalice nad Svitavou Ing. Františku Opluštilovi, Voděrady 7 a ukládá starostovi
uzavřít nájemní smlouvu.
Hlasování:
Pro - 8
Proti - 0
Zdržel se - 0
Obec dále obdržela žádost pana Vlastimila Staňka o pronájem pozemku p.č. 1122 v lokalitě
„U sila“ za účelem zřízení zahrádky. Záměr tohoto pronájmu byl zveřejněn na úřední desce.
Žádný jiný zájemce o pronájem dotčeného pozemku se nepřihlásil.
Usnesení č. 6
Zastupitelstvo obce Skalice nad Svitavou schvaluje pronájem pozemku p.č. 1122 o výměře
229 m2 Mgr. Vlastimilu Staňkovi za cenu 1,- Kč/m2/rok za účelem zřízení zahrádky pro
pěstování zeleniny a ukládá starostovi uzavřít nájemní smlouvu.
Hlasování:
Pro - 8
Proti - 0
Zdržel se - 0
Rozpočet obce na rok 2012
Návrh rozpočtu obce byl v předepsané skladbě po předepsanou dobu vyvěšen na úřední
desce obce. Při jeho projednávání navrhl pan starosta úpravu ve výdajích v paragrafu 3113 o
+15.900,- Kč a úpravu změny stavu krátkodobých prostředků na účtech o +15.900,- Kč.
K návrhu ani jeho změně nebylo jiných připomínek.
Usnesení č. 7
Zastupitelstvo obce Skalice nad Svitavou schvaluje rozpočet obce na rok 2012 dle návrhu
vč. změn jako přebytkový:
Příjmy:
6.361.500,Výdaje:
5.106.700,Financování:
-1.254.800,Hlasování:
Pro - 8
Proti - 0
Zdržel se - 0
Rozpočtový výhled na roky 2013-2014
Starosta obce seznámil přítomné s rozpočtovým výhledem obce na roky 2013 a 2014.
Výhled počítá v obou letech se stejnou částkou 6.100.000,- Kč na straně příjmů i výdajů.
Usnesení č. 8
Zastupitelstvo obce Skalice nad Svitavou bere na vědomí rozpočtový výhled na roky 2013 a
2014.
Hlasování:
Pro - 8
Proti - 0
Zdržel se - 0
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Další postup v realizaci kanalizace a čistírny odpadních vod
Starosta obce ve stručnosti zopakoval historický vývoj projektového záměru vybudování
kanalizace a ČOV ve Skalici nad Svitavou a zhodnotil současnou situaci.
velkým problémem se stalo odstoupení obce Jabloňany od projektu a tím
pádem snížení ekonomické síly pro realizaci akce
naše obec není v dobré ekonomické situaci (od roku 2007 splácí úvěry,
splácet bude do roku 2014, zůstatek finančních prostředků není velký). Dále
je nejistý výhled rozpočtových příjmů do budoucna.
Obec by na dofinancování akce potřebovala úvěr cca ve výši 9 mil. Kč, což
by bylo pro obec obrovské zatížení. Splátky by byly na 18 roků a byl by
problém realizovat jiné akce.
Ještě větším problémem by však bylo zajištění provozu investice. Stočné by
se pohybovalo někde kolem 70,- až 90,- Kč za m3 nebo i více. Stočné by se
každoročně zvyšovalo o 5% nad míru inflace (požadavek EU) a k jeho růstu
by docházelo i v důsledku snižování spotřeby vody.
V současné době je povinnost mít vybudovanou kanalizaci a čistírnu
odpadních vod pro obce nad 2000 EO.
Z uvedených důvodů navrhl pan starosta odstoupení obce od tohoto projektu.
V následné rozpravě k tomuto bodu postupně vystoupili:
p. Řezníček
-

-

-

-

-

kanalizace rozhodně patří k základní infrastruktuře každé obce, po zavedení
veřejného osvětlení, plynofikaci a vybudování vodovodu je posledním
logickým krokem nutným k dalšímu rozvoji obce
na projektu kanalizace a ČOV se pracuje již několik let, mnoho úsilí a
zejména nemalých finančních prostředků již bylo do projektu investováno
(cca 3 mil. Kč z rozpočtu obce by přišlo nazmar)
na projekt mají navazovat další nutné akce – opravy, dobudování stávající
kanalizace, oprava místních komunikací, jejichž realizace by se tímto
odsunula do nedohledna; je nesmyslné opravovat, budovat nové chodníky a
cesty aniž by pod nimi byla vybudovaná kanalizace
finanční náročnost projektu je nesporná, ale současná příležitost, kdy je téměř
jistá 80% dotace z fondů EU a ze státního rozpočtu a navíc ještě přislíbena
dotace z rozpočtu JmK (4,7 mil. Kč pro svazek obcí) se dozajista nebude
vícekrát opakovat, nezbytný úvěr na spolufinancování investice by obec byla
schopna splácet bez větších problémů
jediným problémem zůstávají předpokládané budoucí vysoké provozní
náklady, které by se musely promítnout do ceny stočného – tady by snad bylo
možné zvýšené náklady občanům určitým způsobem kompenzovat jinde
v případě odstoupení od projektu zůstane Skalice nad Svitavou jediným
znečišťovatelem z obcí mikroregionu na březích řeky Svitavy (kanalizaci a
ČOV budou mít ve Svitávce, ve Lhotě Rapotině i v Doubravici nad Svitavou)
v neposlední řadě pro pokračování v projektu hovoří i nezávislý odborný
posudek, který si nechala obec zpracovat a obava do budoucnosti ze zpřísnění
právních předpisů stanovujících podmínky pro nakládání s odpadními vodami
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p. Horbas
-

v úplných počátcích projektu, bylo řečeno, že se s realizací kanalizace a ČOV
opraví stávající kanalizace, chodníky, budou se hradit přípojky jednotlivým
občanům apod. – to ale není pravda, jednalo by se tedy o vícepráce, na které
by obec zřejmě neměla dostatek financí, a hrozilo by veliké zadlužení

pí Nováková
z médií slyšíme kolem dotací z EU o problémech s proplácením, dnes není
jisté, zda vůbec finance z fondů EU budou
občanům spíš chybí místnost, kde by se mohli scházet – kulturní sál či
hospoda
p. Burgr
budování kanalizace není nyní prioritou, obec plánuje i jiné akce jako
víceúčelové hřiště, osvětlení, …
p. Roháček
kanalizace je důležitější než hřiště apod., ale postoj obce Jabloňany situaci
velmi zkomplikoval
nemá ale smysl budovat chodníky, a jestliže se podmínky změní opět je
rozkopat
p. Mikulášek
investiční náklady na netlakové přípojky do kanalizace by nesli občané;
„kompenzace“ výše stočného, jak o ní mluvil p. Řezníček je nerealizovatelná
kdyby byly finance na vícepráce, pak by měl projekt smysl
p. Flax
v případě realizace projektu by se zřejmě 100% občanů nepřipojilo – jak by se
počítalo stočné těmto občanům
p. Polák
projekt by představoval obrovskou zátěž obce plynoucí především
z budoucích provozních nákladů
pí Šmerdová
souhlas s potřebou kanalizace jako základní součástí infrastruktury obce i
faktem neopakovatelné možnosti získání dotací v současné době
okolní obce měly jiné startovací podmínky; Skalice je malou obcí, která navíc
stále ještě splácí předchozí úvěry; obec by měla od projektu odstoupit a hledat
jiné řešení
Usnesení č. 9
Zastupitelstvo obce Skalice nad Svitavou schvaluje odstoupení obce od realizace projektu
„Skalice nad Svitavou, Jabloňany – kanalizace a ČOV“ a ukládá starostovi činit kroky
spojené s odstoupením obce od tohoto projektu.
Hlasování:
Pro - 7
Proti - 1
Zdržel se - 0
Další informace
Pan starosta dále přítomné informoval o:
-

Žádosti pana Ivo Dittricha – pronájem pozemku ve vlastnictví obce
KPÚ Jabloňany – výzva k přistoupení k řízení, obec Skalice bez připomínek
Vojenský útvar 1970 Vyškov – možný přesun příslušníků AČR přes
katastrální území obce
Změně ÚP Boskovice
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-

Změně ÚP Jabloňany
Spojeném řízení pro stavbu garáže – Ing. Zbyšek Hrubý
Rybník – oprava přepadu - jednání 16. 3. 2012

Rozpočet obce na rok 2012
PŘÍJMY
Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné
činnosti
Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů
Daň z příjmů právnických osob
Daň z přidané hodnoty
Poplatek za likvidaci komunálního odpadu
Poplatek ze psů
Poplatek za užívání veřejného prostranství
Správní poplatky
Daň z nemovitostí
Příspěvek na výkon státní správy a příspěvek na školství
Převody z rozpočtových účtů
Příjmy z pronájmu pozemků
Pěstební činnost
Pitná voda
Rozhlas
Bytové hospodářství
Využívání a zneškodňování komunálních odpadů
Činnost místní správy
Příjmy z úroků

1 040 000

CELKEM PŘÍJMY

6 361 500

107 000
80 000
830 000
1 840 000
275 000
9 000
7 000
12 000
750 000
190 500
430 000
7 000
2 000
470 000
2 000
274 000
22 000
10 000
4 000

VÝDAJE
Pěstební činnost
Silnice
Ostatní záležitosti pozemních komunikací
Provoz veřejné silniční dopravy
Pitná voda
Odpadní vody
Základní školy - neinvestiční transfery obcím
Základní škola a Mateřská škola
Knihovna
Kronika
Rozhlas
Sbor pro občanské záležitosti
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8 000
48 700
132 000
30 600
211 000
158 000
125 000
929 000
16 000
2 400
4 000
39 000

Tělovýchova
Využití volného času dětí a mládeže
Bytové hospodářství
Veřejné osvětlení
Komunální služby a územní rozvoj
Sběr a odvoz nebezpečných odpadů
Sběr a odvoz komunálních odpadů
Sběr a odvoz ostatních odpadů
Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň
Požární ochrana
Zastupitelstvo obce
Činnost místní správy
Služby peněžních ústavů
Pojištění
Převody vlastním fondům
Vratky dotací

50 000
14 000
92 000
195 000
625 000
10 000
320 000
55 000
113 000
127 000
625 000
701 000
10 000
17 000
430 000
19 000

CELKEM VÝDAJE

5 106 700

ROZDÍL MEZI PŘÍJMY A VÝDAJI

1 254 800

FINANCOVÁNÍ
Změna stavu krátkodobých prostředků na účtech
Splátky dlouhodobých přijatých půjček
CELKEM FINANCOVÁNÍ

-536 000
-718 800
-1 254 800

Sběr elektrozařízení
V sobotu 5. května 2012 od 10:00 do 12:00 hodin pořádá Sbor dobrovolných hasičů na
hasičské zbrojnici sběr vyřazených elektrozařízení. Vyřazené spotřebiče musí být
v kompletním stavu.

Sběr nebezpečného odpadu a pneumatik
Sběr nebezpečného odpadu a pneumatik se uskuteční v úterý 15. května 2012 v době od
16:30 do 17:30 hodin.

Zpětný odběr použitých přenosných baterií
Na Obecním úřadě bylo zřízeno místo zpětného odběru použitých přenosných baterií.
Odevzdat můžete knoflíkové články, mikrotužkové a tužkové baterie, malé i velké
monočlánky, ploché baterie i 9V hranaté baterie, akumulátory do mobilních telefonů,
notebooků nebo ručního nářadí. Sběrný box je umístěn vedle přepážky. Baterie můžete
odevzdat v pracovní době Obecního úřadu.
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Loutkové divadlo
Ve středu 4. 4. 2012 se v zasedací místnosti Obecního úřadu uskutečnilo představení
loutkového divadla MgA. Jana Hrubce Honza a drak. Představení navštívilo 27 dětí a 24
dospělých.

Školní družina
Pojem školní družina,
není pro nás novina.
Spoustu se tam naučíme,
třebas to, co neumíme,
tam z nás chodí každý rád,
je to na nás dětech znát.
Letošní školní rok navštěvuje školní družinu 25 dětí. Po vyučování tak mohou společně
trávit odpoledne, kde se naučí zábavnou formou spoustu nového, prohloubí si znalosti,
pohybové dovednosti, rozvíjí estetické cítění, a co je nejdůležitější – upevňují mezi sebou
kolektivní a komunikativní vztahy.
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V podzimních měsících jsme chodívali do přírody, učili jsme se ji poznávat, čímž jsme si
prohloubili vědomosti ze školní výuky. Děti hledaly poklad v lese a cestou plnily spoustu
zajímavých sportovních a přírodovědných úkolů.
Na podzim nás také navštívila dcera pana řídícího Gebriana z let 1947-1952. Pověděla nám
spoustu zajímavostí o škole a tehdejší době.
S příchodem předvánočního období jsme začali vyrábět drobné dárky pro naše občany ke
slavnostnímu rozsvěcování vánočního stromu. Před Vánocemi děti odlévaly ozdoby ze
včelího vosku, vyráběly dekorace z moduritu a různých přírodních materiálů. Povídali jsme
si o vánočních tradicích a zvycích, uspořádali jsme zábavné odpoledne s prskavkami.
V zimních měsících jsme se věnovali především sportovním činnostem a soutěžím, využili
jsme sněhové nadílky a uskutečnili závody v netradiční bobové dráze.
Začíná jaro. Vyrábíme kraslice voskovanou technikou, korálkováním, či technikou
ubrouskovou. Inspirováni Krakonošovými pohádkami jsme hledali ve skalách poklad.
S nadcházejícím jarem se chystáme na sběr léčivých bylin, seznámíme se s pracemi na
polích, budeme pozorovat život zvířat a hmyzu v přírodě a samozřejmě nás čeká hodně
soutěží, sportování a dramatizací pohádek v přírodě.
Školní rok brzy uplyne a my se zase budeme těšit na nové zážitky a dobrodružství
v nadcházejícím školním roce.
Divy světa jsou všude kolem nás. V lese, na louce, ve skalách.... Stačí se jen pozorně dívat a
naslouchat.
Děti ze školní družiny

Plánované akce v obci
Obec Skalice nad Svitavou, TJ Sokol a Sbor dobrovolných hasičů zvou všechny občany
v pondělí 7. května 2012 na LAMPIÓNOVÝ PRŮVOD.
Sraz účastníků je v 19:30 hod před Obecním úřadem. Po průvodu obcí bude na výletišti
zapálen oheň. Občerstvení bude zajištěno.
Pouť se v naší obci koná v neděli 27. května 2012.
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 emailové adresy, na kterou budou zaslány propozice. Občerstvení zajišťuje SDH Skalice nad
Svitavou.
TK Stopa a SDH Skalice nad Svitavou Vás srdečně zvou na Dětský den, který se uskuteční
v sobotu 2. 6. ve 14 hodin na hřišti. Občerstvení zajištěno
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Sbor dobrovolných hasičů
13. května se v Jabloňanech uskuteční okrsková soutěž v požárním sportu.
25. – 27. května pořádáme na hasičské zbrojnici další ročník pouťového posezení. Přijďte
podpořit náš sbor, posedět u piva a uhasit svou žízeň.
14. června pořádáme na hasičské zbrojnici okrskovou schůzi.

Společenská kronika
V měsících dubnu a květnu oslavili nebo oslaví svá životní jubilea tito naši občané:
Paní Jiřina Kovaříková

85 let

Paní Jarmila Skryjová

84 let

Pan Miloslav Daněk

80 let

Pan Stanislav Bláha

65 let

Paní Eva Zouharová

60 let

Pan Karel Havlíček

60 let

Pan Jiří Táborský

60 let

Našim milým oslavencům přejeme hodně zdraví, spokojenosti, rodinné pohody a plno elánu
do dalších krásných let života.
V měsíci březnu se narodil Tobiáš Křička – vítáme jej mezi námi a přejeme mu vše
nejlepší.
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V neděli 22. 4. 2012 se na Obecním úřadě uskutečnila malá slavnost vítání našich nových
občánků. Tentokrát jsme přivítali tyto občánky: Dominika Drobečková, Barbora
Sekaninová, Jindřich Honzírek.

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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