Zápis
o průběhu pátého/2012 zasedání Zastupitelstva obce Skalice nad Svitavou
konaného dne 6. 6. 2012 v kanceláři starosty obce Skalice nad Svitavou

Bod č. 1
Zahájení
Pan místostarosta Mgr. Petr Řezníček zahájil páté/2012 zasedání Zastupitelstva obce Skalice nad
Svitavou v 18.10 hodin. Všechny přivítal a omluvil ze zdravotních důvodů nepřítomnost pana
starosty Ing. Richarda Černého s tím, že dnešní zasedání povede místostarosta obce.

Bod č. 2
Technický bod
Místostarosta 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: Mgr. Řezníček, Ing. Mikulášek, p. Polák, Ing. Skřipský, p. Barták, p. Burgr
Mgr. Šmerdová
Omluveni:. Ing. Černý, p. Horbas.
Hosté: občané obce Skalice nad Svitavou (viz prezenční listina)
Pan místostarosta 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.
Místostarosta obce podal návrh na zapisovatele a ověřovatele zápisu o průběhu pátého/2012
zasedání zastupitelstva obce. Zapisovatelem byl navržen pan Polák, za ověřovatele byli navrženi
pan Burgr a Mgr. Šmerdová.
Usnesení č. 1
Zastupitelstvo obce Skalice nad Svitavou schvaluje zapisovatele a ověřovatele zápisu o průběhu
pátého/2012 zasedání zastupitelstva obce dle návrhu.
Hlasování:
Pro – 7,
proti – 0,
zdržel se hlasování – 0.
Usnesení č. 1 bylo přijato.
Návrh programu pátého/2012 zasedání Zastupitelstva obce Skalice nad Svitavou:
1. Zahájení
2. Technický bod
3. Návrh Obecně závazné vyhlášky č. 1/2012 o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
4. Prodej pozemků ve vlastnictví obce
5. Projednání žádostí občanů
6. Různé, diskuse
7. Závěr
Hlasování:
Pro – 7,
proti – 0,
zdržel se hlasování – 0.
Program pátého/2012 zasedání Zastupitelstva obce Skalice nad Svitavou byl schválen.

Bod č. 3
Návrh Obecně závazné vyhlášky č. 1/2012 o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
Zastupitelé obce byli předem seznámeni s návrhem OZV č. 1/2012, který elektronicky
připomínkovali. Pan místostarosta uvedl důvody pro přijetí nového znění vyhlášky (zajištění
terminologického souladu OZV s daňovým řádem) a zdůraznil rozdíly ve znění návrhu nové
vyhlášky upravující problematiku poplatků za komunální odpad a vyhlášky dosud platné.
V rozpravě k tomuto bodu ještě Mgr. Šmerdová připomínkovala část pojednávající o sankci ve výši
až trojnásobku vyměřeného poplatku – doporučila výši sankce více konkretizovat. Tato připomínka
nebyla do návrhu obecně závazné vyhlášky zapracována.
Pan místostarosta nechal hlasovat o návrhu OZV č. 1/2012 v původně předloženém znění.
Usnesení č. 2
Zastupitelstvo obce Skalice nad Svitavou schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2012 o místním
poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů dle předloženého návrhu.
Hlasování:
Pro - 6
Proti - 0
Zdržel se - 1
Usnesení č. 2 bylo přijato.

Bod č. 4
Prodej pozemků ve vlastnictví obce
Záměr prodeje části pozemku p.č. 347/3 ve vlastnictví obce byl po předepsanou dobu vyvěšen na
úřední desce OÚ Skalice nad Svitavou. Jiní zájemci o koupi dotčené části pozemku než manželé
Skřipští a pí Waclawková se nepřihlásili.
Pan místostarosta Mgr. Řezníček připomněl svoje negativní stanovisko k prodeji nemovitého
majetku ve vlastnictví obce. Pan Polák by prodej podpořil jen v případě prodeje pozemku jako
celku nikoliv po částech. Ostatní zastupitelé prodej částí pozemku p.č. 347/3 podpořili.
Pan místostarosta navrhl prodejní cenu 40,- Kč/1 m2. Panu Ing. Skřipskému i dalším přítomným,
potenciálním zájemcům o koupi dalších částí dotčeného pozemku, se cena zdá přiměřená. Po
rozpravě k tomuto bodu přednesl pan místostarosta návrh usnesení.
Usnesení č. 3
Zastupitelstvo obce Skalice nad Svitavou schvaluje prodej části pozemku p.č. 347/3, k.ú. Skalice
nad Svitavou, jehož přesná výměra bude určena geometrickým plánem, Ing. Stanislavu Skřipskému
a Haně Skřipské za cenu 40 Kč/1 m2.
Hlasování:
Pro - 5
Proti - 2
Zdržel se - 0
Usnesení č. 3 bylo přijato.
Usnesení č. 4
Zastupitelstvo obce Skalice nad Svitavou schvaluje prodej části pozemku p.č. 347/3, k.ú. Skalice
nad Svitavou, jehož přesná výměra bude určena geometrickým plánem, Heleně Waclawkové za
cenu 40 Kč/1 m2.
Hlasování:
Pro - 5
Proti - 2
Zdržel se - 0
Usnesení č. 4 bylo přijato.

Bod č. 5
Projednání žádostí občanů
a) Obec obdržela další žádosti o prodej částí pozemku p. č. 347/3 od těchto občanů: Dagmar
Staňková, Jitka Furmanczuková, Mila Pospíšilová, Alena a Karel Havlíčkovi, Milan Šimon.
Usnesení č. 5:
Zastupitelstvo obce Skalice nad Svitavou schvaluje záměr prodeje části pozemku parcelní číslo
347/3, k. ú. Skalice nad Svitavou, o výměře cca 680 m2.
Hlasování:
Pro - 5
Proti: - 2
Zdržel se - 0
Usnesení č. 5 bylo přijato.
b) Pan Grmela – odvolání proti nesouhlasu zastupitelstva obce s využitím pozemků 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.
Bude projednáno na dalším zasedání zastupitelstva obce.
c) Honsnejman Jaroslav – žádost o přidělení obecního bytu, dosud trvalé bydliště Býkovice,
pracuje ve firmě Baumüller. Žadateli bude odpovězeno, že v současné době není v obecním
bytovém domě žádná volná bytová jednotka.

Bod č. 6
Různé, diskuse





Paní Dobšíková – žádá, aby se při čištění potoka od rybníka udělal splávek na nabírání vody
k zahrádkám. Doporučeno řešit s Povodím Moravy.
Pan Flax – dotaz na vyčištění potrubí pod mostkem u sila – je věcí Povodí Moravy jako
správce toku a majitele areálu sila jako majitele mostu.
Paní Nováková – upozorňuje, že ve vyštěrkovaném chodníku v jejich ulici je
pravděpodobně poškozeno projíždějícími vozidly kanalizační potrubí – situaci prověří pan
Barták.
Paní Dobšíková – domnívá se, že by obec měla vyhovět panu Grmelovi.

Bod č. 7
Závěr
V 19.00 hodin poděkoval místostarosta přítomným za připomínky a příspěvky do diskuse, všem
přítomným za účast na jednání a páté/2012 zasedání Zastupitelstva obce Skalice nad Svitavou
ukončil.
Ve Skalici nad Svitavou 6. 6. 2012
Zapisovatel: p. Pavel Polák

Ověřovatelé: p. Radomír Burgr

Starosta:

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

Mgr. Gabriela Šmerdová

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

Ing. Richard Černý

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

