Zápis
o průběhu osmého/2012 zasedání Zastupitelstva obce Skalice nad Svitavou
konaného dne 13. 9. 2012 v kanceláři starosty obce Skalice nad Svitavou
Bod č. 1
Zahájení
Starosta obce Ing. Richard Černý zahájil osmé/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, Ing. Mikulášek, p. Horbas, Mgr. Šmerdová,
p. Burgr.
Omluveni: p. Polák, Ing. Skřipský.
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 osmého/2012 zasedání zastupitelstva obce.
Zapisovatelem byl navržen Mgr. Řezníček, za ověřovatele byli navrženi pan Ing. Mikulášek a pan
Burgr.
Usnesení č. 1
Zastupitelstvo obce Skalice nad Svitavou schvaluje zapisovatele a ověřovatele zápisu o průběhu
osmého/2012 zasedání zastupitelstva obce dle návrhu.
Hlasování č. l:
Pro – 7,
proti – 0,
zdržel se hlasování – 0.
Usnesení č. 1 bylo přijato.
Návrh programu osmého/2012 zasedání Zastupitelstva obce Skalice nad Svitavou:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Zahájení
Technický bod
Rozpočtové opatření č. 4
Územní plán Skalice nad Svitavou
Různé, diskuse
Závěr

Hlasování č. 2:
Pro – 7,
proti – 0,
zdržel se hlasování – 0.
Program osmého/2012 zasedání Zastupitelstva obce Skalice nad Svitavou byl schválen.
Po schválení programu zasedání zastupitelstva v 17.35 hodin se na jednání dostavil pan Polák. Od
této chvíle bylo přítomno 8 zastupitelů obce.

Bod č. 3
Rozpočtové opatření č. 4
Pan starosta seznámil přítomné s návrhem změn na jednotlivých položkách rozpočtu obce na rok
2012, který připravila paní Mazalová, účetní obce. Rozpočtové opatření č. 4 počítá s celkovým
navýšením příjmů i výdajů obce o 17.600,- Kč.
Usnesení č. 2
Zastupitelstvo obce Skalice nad Svitavou schvaluje Rozpočtové opatření č. 4 v navrženém znění.
Hlasování č. 3:
Pro – 8,
proti – 0,
zdržel se hlasování – 0.
Usnesení č. 2 bylo přijato.
Bod č. 4
Územní plán Skalice nad Svitavou
Obec má zpracovaný platný územní plán včetně jeho 4 změn. Podle § 188 stavebního zákona končí
k datu 31. 12. 2015 platnost územních plánů, které byly schváleny před 1. 1. 2007. To je i případ
naší obce. Dotčené obce mají možnost ÚP jen upravit nebo vydat nový. ÚP obec mít nemusí, ale je
potřebný kvůli dlouhodobému rozvoji a nutný pro žádosti o dotace na další rozvoj obce.
Pan starosta navrhl pořízení nového územního plánu obce Skalice nad Svitavou s tímto
předpokládaným postupem:
1. schválení pořízení ÚP
2. schválení určeného zastupitele
3. uzavření dohody s pořizovatelem na výkon funkce pořizovatele, tvorba zadání
4. schůzka s občany, projednání zadání a jeho schválení
5. výběr projektanta, vlastní práce na územním plánu, návrh, schválení
6. vydání ÚP formou opatření obecné povahy
Usnesení č. 3
Zastupitelstvo obce Skalice nad Svitavou schvaluje pořízení územního plánu pro obec Skalice nad
Svitavou. Zastupitelem obce, který bude zastupovat obec Skalice nad Svitavou v procesu pořízení
územního plánu, schvaluje starostu obce Ing. Richarda Černého.
Dále ukládá uzavřít dohodu s pořizovatelem územního plánu – Městským úřadem Boskovice,
odborem výstavby a územního plánování – na výkon funkce pořizovatele územního plánu.
Hlasování č. 4:
Pro – 8,
proti – 0,
zdržel se hlasování – 0.
Usnesení č. 3 bylo přijato.
Bod č. 5
Různé, diskuse
Informace pana starosty:


Zadána oprava místní komunikace Hradisko – KORA-VODOSTAVING s.r.o.



Víceúčelové hřiště před školou – probíhá změna druhu pozemku (katastrální úřad), řeší se
přeložka vedení NN se společností E.ON



Místní komunikace k firmě Baumüller – pracuje se na projektu rekonstrukce, řeší se způsob
odvodnění a co s parkovištěm přilehlém ke komunikaci.



Sběrna odpadů – návrh prostorového uspořádání, hledají se možnosti dotací, zpevněná
plocha 20 x 25 m s obrubníky, oplocení výšky 1,8 m



Rozmístění nových laviček po obci (získaných v rámci projektu Svazku obcí Svitava)



Práce ve škole – výměna oken, malování, opravy topení a rozvodů vody, úprava prostoru za
školou



Nový kontejner na plast – v části obce u hospody



Doplnění zeleně v obci – před školou a u silnice směr Jabloňany



Dílčí přezkum hospodaření obce za rok 2012 – bez zjištění jakýchkoliv nedostatků



MÚ Boskovice, odbor TOŽP – stavba vodního díla „Obnova ekologických funkcí vodní
nádrže ve Skalici.“ Bylo vydáno Rozhodnutí o prodloužení termínu k dokončení stavby do
31. 12. 2015 a prodloužení platnosti stavebního povolení na dva roky ode dne nabytí právní
moci rozhodnutí.



Proběhne sběr nebezpečného odpadu a pneumatik – 18. 9. 2012, od 16:30 do 17:00 hodin
naproti Jednotě



Pozvánka na soutěž družstev SDH „O pohár Svazku obcí Svitava“ – sobota 15. 9. 2012 od
13:00 hodin ve Svitávce. Družstvo hasičů Skalice nad Svitavou zde bude obhajovat loňské
vítězství.

Jiné příspěvky v tomto bodě vzneseny nebyly.
Bod č. 7
Závěr
V 18.35 hodin poděkoval pan starosta všem přítomným za účast na jednání a osmé/2012 zasedání
Zastupitelstva obce Skalice nad Svitavou ukončil.
Ve Skalici nad Svitavou 13. 9. 2012
Zapisovatel: Mgr. Petr Řezníček
Ověřovatelé: Ing. Josef Mikulášek

Starosta:

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

Radomír Burgr

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

Ing. Richard Černý

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

