Zápis
o průběhu čtvrtého/2012 zasedání Zastupitelstva obce Skalice nad Svitavou
konaného dne 3. 5. 2012 v kanceláři starosty obce Skalice nad Svitavou

Bod č. 1
Zahájení
Starosta obce Ing. Richard Černý zahájil čtvrté/2012 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 7 členů zastupitelstva, zastupitelstvo je tedy usnášeníschopné.
Přítomni: Ing. Černý, Mgr. Řezníček, p. Barták, p. Polák, Mgr. Šmerdová, Ing. Mikulášek,
p. Horbas.
Omluveni: Ing. Skřipský, p. Burgr.
Hosté: p. Flax, občan 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. Starosta obce podal
návrh na zapisovatele a ověřovatele zápisu o průběhu čtvrtého/2012 zasedání zastupitelstva obce.
Zapisovatelem byl navržen Mgr. Řezníček, za ověřovatele byli navrženi pan Barták a pan Polák.
Usnesení č. 1
Zastupitelstvo obce Skalice nad Svitavou schvaluje zapisovatele a ověřovatele zápisu o průběhu
čtvrtého/2012 zasedání zastupitelstva obce dle návrhu.
Hlasování č. l:
Pro – 7,
proti – 0,
zdržel se hlasování – 0.
Usnesení č. 1 bylo přijato.
Návrh programu čtvrtého/2012 zasedání Zastupitelstva obce Skalice nad Svitavou:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Zahájení
Technický bod
Rozpočtové opatření č. 1
Příspěvky neziskovým organizacím působícím v obci
Pronájem pozemku ve vlastnictví obce
Různé, diskuse
Závěr

Hlasování č. 2:
Pro – 7,
proti – 0,
zdržel se hlasování – 0.
Program čtvrtého/2012 zasedání Zastupitelstva obce Skalice nad Svitavou byl schválen.
V 17.35 hodin se na zasedání zastupitelstva dostavil pan Ing. Skřipský. Od této chvíle bylo jednání
přítomno 8 zastupitelů obce.

Bod č. 3
Rozpočtové opatření č. 1
Paní Mazalová, účetní obce, seznámila přítomné s návrhem změn na jednotlivých položkách
rozpočtu obce na rok 2012. Rozpočtové opatření č. 1 počítá s celkovým navýšením příjmů i výdajů
obce o 163.100,- Kč.
Usnesení č. 2
Zastupitelstvo obce Skalice nad Svitavou schvaluje Rozpočtové opatření č. 1 v navrženém znění.
Hlasování č. 3:
Pro – 8,
proti – 0,
zdržel se hlasování – 0.
Usnesení č. 2 bylo přijato.

Bod č. 4
Příspěvky neziskovým organizacím působícím v obci
Pan starosta seznámil zastupitele s požadavky místních neziskových organizací na dotace
z rozpočtu obce a navrhl těmto žádostem vyhovět.
Usnesení č. 3
Zastupitelstvo obce Skalice nad Svitavou schvaluje příspěvky neziskovým organizacím působícím
v obci následovně:
TK Stopa: 7.000,- Kč na plánované akce tábornického klubu v roce 2012.
Sbor dobrovolných hasičů: 4.400,- Kč pro občanské sdružení a 76.500,- Kč pro Jednotku SDH
(obsahuje vlastní finanční podíl obce ve výši 70.000,- Kč na dopravní automobil, na jehož pořízení
byla podána žádost o dotaci z rozpočtu JmK a 6.500,- Kč na kompresor).
TJ Sokol: 50.000,- Kč (oslavy výročí založení fotbalového oddílu, údržba hrací plochy, činnost
mužstev).
Hlasování č. 4:
Pro – 8,
proti – 0,
zdržel se hlasování – 0.
Usnesení č. 3 bylo přijato.

Bod č. 5
Pronájem pozemku ve vlastnictví obce
Pan starosta Ing. Černý informoval zastupitele, že pan Ivo Dittrich svoji žádost o pronájem
pozemku ve vlastnictví obce stáhl.

Bod č. 6
Různé, diskuse
 Rozpočet Svazku obcí Skalice, Jabloňany
Starosta obce Ing. Černý, jako předseda Svazku obcí Skalice, Jabloňany, seznámil přítomné
s rozpočtem Svazku obcí Skalice, Jabloňany na rok 2012:
Příjmy: 10.000,- Kč
Výdaje: 13.000,- Kč
Financování: 3.000,- Kč
 Rozpočet Svazku obcí Svitava
Pan místostarosta obce Mgr. Řezníček, jako předseda Svazku obcí Svitava, seznámil přítomné
s rozpočtem Svazku obcí Svitava na rok 2012. Rozpočet byl schválen Valnou hromadou DSO
Svitava jako vyrovnaný a počítá na straně příjmů i výdajů s celkovou částkou 153.000,- Kč.
Předseda svazku zároveň přítomné informoval o projektových záměrech Svazku obcí Svitava v roce
2012 (realizace projektu „Naučná stezka Malý a Velký Chlum,“ příprava projektu „Cyklokoridor
Svitava“).

 Záměr opravit místní komunikaci od nádraží k firmě Baumüller
Obecní komunikace vedoucí k firmě Baumüller je v neutěšeném stavu již delší dobu, obec vydává
na její provizorní opravy každoročně nemalou finanční částku. Z jednání vedení obce a firmy
Baumüller vzešel záměr rekonstrukce povrchu této komunikace s tím, že na akci by se finančně
podílely obě strany. Byla vyzdvižena nadstandardní, dobrá spolupráce firmy a obce.
Zastupitelé obce vyjádřili souhlas se záměrem opravy komunikace a pověřili pana Ing. Skřipského,
aby konkretizoval poptávku, se kterou by obec oslovila potenciální dodavatele díla.
V 18.30 hodin se na zasedání zastupitelstva obce dostavil pan Burgr. Od této chvíle zastupitelstvo
jednalo v plném počtu 9 zastupitelů.
 Žádost pana Grmely o souhlas s využíváním pozemku ve vlastnictví obce pro dopravu
stavebního materiálu a jako přístupové cesty k budoucímu RD, který zamýšlí vystavět na
pozemku p. č. 346/1, k. ú. Skalice nad Svitavou.
Usnesení č. 4
Zastupitelstvo obce Skalice nad Svitavou nesouhlasí s využitím pozemku p. č. 347/2 a 347/4, k. ú.
Skalice nad Svitavou, ve vlastnictví obce, za účelem dopravy stavebního materiálu a přístupové
cesty k zamýšlené výstavbě rodinného domu na pozemku p. č. 346/1.
Hlasování č. 5:
Pro – 9,
proti – 0,
zdržel se hlasování – 0.
Usnesení č. 4 bylo přijato.
 Žádosti občanů o koupi pozemků ve vlastnictví obce
Obec obdržela žádost manželů Skřipských (dne 6. 4. 2012) a paní Waclawkové (dne 2. 5. 2012)
o koupi části pozemku p. č. 347/3, k. ú. Skalice nad Svitavou, ve vlastnictví obce. Pozemek je
využíván obyvateli sousedních bytových domů jako zahrádky a žadatelé mají jeho části
v dlouhodobém pronájmu.
V rozpravě k tomuto bodu se vyjádřila Mgr. Šmerdová (jestliže prodávat, pak by bylo rozumné
uvažovat o prodeji celého pozemku – i když po částech pronajímaných jednotlivým občanům),
Ing. Skřipský (prodej pomůže ke zkvalitnění prostředí pro obyvatele bytových domů – možnost
potenciálních majitelů investovat do zahrádek své vlastní finanční prostředky, náklady na oddělení
částí pozemků a případné další související náklady by nesl kupující, zájem o koupi by měli
pravděpodobně i ostatní nájemci dotčeného pozemku ve vlastnictví obce), Mgr. Řezníček (obec
nevlastní mnoho pozemků a těch, které vlastní by se neměla zbavovat, zachovat stávající vztah
nájemce a pronajímatele, zásadně proti prodeji) a Ing. Mikulášek (souhlas se záměrem prodeje).
Usnesení č. 5
Zastupitelstvo obce Skalice nad Svitavou schvaluje záměr prodeje částí pozemku p. č. 347/3, k. ú.
Skalice nad Svitavou, o výměře cca 200 m2 ve vlastnictví obce.
Hlasování č. 6:
Pro – 6,
proti – 1,
zdržel se hlasování – 2.
Usnesení č. 5 bylo přijato.

 Rozhodnutí KÚ JmK – Usnesení MěÚ Boskovice, odboru tvorby a ochrany životního
prostředí se ruší a řízení o přerušení řízení se zastavuje (p. Vladík, obora Rovná)
 Rozhodnutí o umístění stavby a stavební povolení – Libor Dvořák, sklad k prodeji krmiv
 Rozhodnutí o umístění stavby a stavební povolení – Ing. Zbyšek Hrubý, stavba garáže

 Oznámení o zahájení řízení o povolení zvláštního užívání komunikace III/37428 v naší obci
v souvislosti s konáním poutě 27. 5. 2012
Bod č. 7
Závěr
V 19.05 hodin poděkoval starosta za připomínky a příspěvky do diskuse, všem přítomným za účast
na jednání a čtvrté/2012 zasedání Zastupitelstva obce Skalice nad Svitavou ukončil.

Ve Skalici nad Svitavou 3. 5. 2012

Zapisovatel:

Mgr. Petr Řezníček

Ověřovatelé: Vladimír Barták
Pavel Polák

Starosta:

Ing. Richard Černý
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