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SKALICKÝ
ZPRAVODAJ

Prosinec 2012

Vážení spoluobčané,
dovolte mi, abych Vám klidné a příjemné prožití vánočních svátků a v novém roce hodně zdraví, spokojenosti a
osobních i pracovních úspěchů.
Richard Černý

Informace Zastupitelstva obce
Ze zasedání zastupitelstva obce dne 13. 9. 2012:
Usnesením č. 1 byl zapisovatelem zvolen Mgr. Řezníček a ověřovateli zápisu p. Burgr a Ing. Mikulášek.
Přítomno bylo 7 zastupitelů, omluveni p. Polák a Ing. Skřipský. Přítomen 1 občan.
Po schválení programu zasedání zastupitelstva v 17.35 hodin se na jednání dostavil pan Polák. Od této chvíle
bylo přítomno 8 zastupitelů obce.
Rozpočtové opatření č. 4
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:
Pro – 8,
proti – 0,
zdržel se hlasování – 0.
Usnesení č. 2 bylo přijato.
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.
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:
Pro – 8,
proti – 0,
zdržel se hlasování – 0.
Usnesení č. 3 bylo přijato.
Různé, diskuse
Informace 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
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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.

Ze zasedání zastupitelstva obce dne 11. 10. 2012:
Usnesením č. 1 byl zapisovatelem zvolen Mgr. Řezníček a ověřovateli zápisu Ing. Skřipský a p. Polák.
Přítomno bylo 6 členů zastupitelstva, omluveni Mgr. Šmerdová, p. Barták a p. Horbas. Hosty byli 2 občané.
Rozpočtové opatření č. 5
Paní Mazalová, účetní obce, seznámila přítomné s návrhem v pořadí páté změny rozpočtu na rok 2012.
Rozpočtové opatření č. 5 počítá s celkovým navýšením příjmů i výdajů obce o 23.800,- Kč.
Usnesení č. 2
Zastupitelstvo obce Skalice nad Svitavou schvaluje Rozpočtové opatření č. 5 v navrženém znění.
Hlasování:
Pro – 6,
proti – 0,
zdržel se hlasování – 0.
Usnesení č. 2 bylo přijato.
Nabídka na bezúplatný převod části pozemku do vlastnictví obce
Obec Skalice nad Svitavou obdržela nabídku na bezúplatný převod 1/36 pozemku p.č. 1474, k.ú. Skalice nad
Svitavou, o výměře 366 m2 do majetku obce od pí Libuše Kaderkové. Jedná se o pozemek nad vodojemem,
který má několik spoluvlastníků. Obec v minulosti již podobnou nabídku využila.
Usnesení č. 3
Zastupitelstvo obce Skalice nad Svitavou schvaluje bezúplatný převod 1/36 pozemku p.č. 1474, k.ú. Skalice
nad Svitavou, do vlastnictví obce.
Hlasování:
Pro – 6,
proti – 0,
zdržel se hlasování – 0.
Usnesení č. 3 bylo přijato.
Prodej pozemku ve vlastnictví obce
Jedná se o pozemek p.č. 372/12 v lokalitě „Na Skále“, kde proběhla kolaudace posledního RD nové výstavby.
O prodeji pozemku byla se stavebníkem sepsána Smlouva o smlouvě budoucí a záměr prodeje pozemku byl po
předepsanou dobu zveřejněn na Úřední desce OÚ Skalice nad Svitavou.
Usnesení č. 4
Zastupitelstvo obce Skalice nad Svitavou schvaluje prodej pozemku p.č. 372/12 o výměře 794 m2 zapsaného na
LV č. 1 pro obec a k.ú. Skalice nad Svitavou paní Markétě Barákové za cenu 150,- Kč/m2.
Hlasování:
Pro – 6,
proti – 0,
zdržel se hlasování – 0.
Usnesení č. 3 bylo přijato.
Různé, diskuse
Žádosti občanů:


Pan Bejček – řešení neutěšeného stavu místní komunikace u bytových domů na konci „Školní ulice“.
Alespoň provizorní řešení zpevněním asfaltovou emulsí již pan starosta konzultoval s firmou Karel
Porč s.r.o., pan Josef Mikulášek navrhl oslovit poptávkou i jiné firmy.



Pan Káčerik – žádost o povolení kácení stromů před jeho RD (smrk a bříza). Pan Káčerik svoji žádost
doplní o údaje na předepsaném formuláři.

Oznámení a další informace:


Sdružení vlastníků bytových jednotek č.p. 154, 155 – ohlášení drobné stavby. Vybudování drážky pro
odvodnění části pozemku za BD zastupitelstvo schvaluje.



Územní plán obce Skalice nad Svitavou – příprava zadání
-3-



Terénní úpravy na pozemcích p.č. 1220, 1223, 1231 a 1232, k.ú. Skalice nad Svitavou – žádost MP
Holding (projektant Ing. Hořava). Obec projedná podmínky, za kterých bude s uvažovanou úpravou
souhlasit.



SÚS JmK – plán výstavby opěrné zdi mezi silnicí a mlýnským náhonem v části obce „Za závorami“.
Obec souhlasí s vydáním stavebního povolení.



Informace Ing. Skřipského o přípravě na přeložení toku Výpustek.



Začátek prací na opravě místní komunikace v části obce „Hradisko“.



Provedena odborná prohlídka stavu stromů v obci s návrhem pěstebních opatření.



Změna č. 12 Územního plánu města Boskovice.



Změna svozu odpadů v části obce „Za zahradami“ – na rozdíl od ostatních částí obce bude probíhat
v sudé týdny.



Kontejner na bioodpad bude k dispozici ještě min. do konce října.



Problém s nosností mostu přes Úmoří u místního fotbalového hřiště – pan Mikulášek navrhl, aby obec
alespoň ověřila možnost umístění vzpěry.



Záměr výstavby víceúčelového hřiště u místní školy.

ÚZEMNÍ PLÁN
OBEC SKALICE NAD SVITAVOU zahájila práce na pořízení nového územního plánu a vyzývá
obyvatele a vlastníky nemovitostí, aby předložili své náměty a požadavky.
Územní plán je důležitý dokument, kterým se řídí rozvoj každé obce. Především stavební
činnost, ale i způsob využívání pozemků. Územní plán pravděpodobně zasáhne do života
každého majitele pozemků a staveb v obci.
Současně platný územní plán je k nahlédnutí na Obecním úřadě ve Skalici nad Svitavou a na
Městském úřadě v Boskovicích – odbor výstavby – Ing. Kolář. Jsme připraveni Vám
s formulací Vašich námětů pomoci.

Zapojte se do přípravy nového územního plánu.
Svoje náměty a požadavky podávejte písemně na jeden z uvedených úřadů.
Zastupitelstvo obce na svém zářijovém zasedání schválilo pořízení územního plánu pro naši obec. Občané
budou informováni letákem do poštovní schránky. Dále budou potřebné informace zveřejňovány na úřední
desce, na vývěsce u prodejny Jednota a na internetových stránkách obce. V lednu příštího roku se uskuteční
setkání s občany na Obecním úřadě. Se svými dotazy a podněty k územnímu plánu se můžete obracet na obecní
úřad ve Skalici nad Svitavou nebo na Městský úřad v Boskovicích, odbor výstavby a územního plánování –
Ing. Kolář, tel. 516 488 730.
Nyní tedy, jak je uvedeno ve výzvě výše – zapojte se do přípravy nového územního plánu a předložte své
náměty a požadavky.

Z činnosti v obci v roce 2012
V roce 2012 byla uskutečněna oprava komunikace u bytovek na konci školní ulice. Povrch byl zapraven
asfaltovou emulzí. Práce přišly na 114.480,- Kč. Dále byla pomocí asfaltobetonu opravena komunikace na
Hradisko. Ve škole byla vyměněna některá další okna a jedny dveře (98.799,- Kč). Ve škole se také malovalo a
pracovalo se na úpravě prostor za školou. Za cenu 110.000,- Kč byl pro JSDH pořízen osobní automobil Nissan
Patrol. Na tuto koupi obec získala dotaci od Jihomoravského kraje ve výši 80.000,- Kč. Vozidlo bylo
svépomocí členů JSDH a dodavatelsky přebudováno na dopravní zásahový automobil.
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Pro potřeby územně analytických podkladů bylo brněnskou firmou Geodis provedeno geodetické zaměření
vodovodu a kanalizace. Práce přišly na 164.750,- Kč. Toto bylo potřebné udělat na základě ustanovení
stavebního zákona.
Na zářijovém zasedání zastupitelstvo schválilo pořízení nového územního plánu pro naši obec (více na jiném
místě zpravodaje).
Pokud jde o dotace, kromě výše zmíněné dotace na JSDH, se nám podařilo získat dotaci 25.000,- Kč na úhradu
úroků z úvěru. Základní škola čerpala druhou část dotace z operačního programu Vzdělávání pro
konkurenceschopnost ve výši 151.603,- Kč. Za tyto peníze byly pořízeny učebnice, učební pomůcky, výpočetní
technika a platila se z nich výuka.
Dále byly po obci rozmístěny nové lavičky. Byly zakoupeny již dříve z prostředků Svazku obcí Svitava za
pomoci dotace z Jihomoravského kraje.
V kanceláři obecního úřadu byl zčásti vyměněn a doplněn kancelářský nábytek.
U bývalého hostince přibyl kontejner na plast (stejně jako všechny ostatní byl obci bezúplatně zapůjčen
společností Ekokom). Další kontejner na plast (z vlastních zdrojů) byl umístěn k bytovkám na konci školní
ulice.
Na návsi v parku byly ošetřeny stromy. Ošetření dalších stromů v obci se uskuteční v příštím roce.
Došlo ke změně na postu pracovníka, který se stará o naše lesy. Nyní je jím pan Michal Homolka z Bořitova.
V listopadu byly pořízeny nové ozdoby na náš vánoční strom.
Byť obec v roce 2012 nerealizovala větší investiční akci, tak se projekčně připravovaly a připravují akce na
období příští. Je zpracována projektová dokumentace na rekonstrukci místní komunikace k firmě Baumüller.
Realizaci předpokládáme v příštím roce. Do této akce obec šla díky tomu, že se na financování bude podílet
také firma Baumüller. Dále se připravuje projekt na sběrné místo odpadů, které vznikne na místě za obecním
bytovým domem čp. 58. Připravuje se také projektová dokumentace na výstavbu víceúčelového hřiště na místě
bývalého koupaliště. A budou probíhat práce na novém územním plánu. O dalších akcích budete informováni.
V naší obci se v tomto roce uskutečnilo mnoho akcí pro děti, společenských, kulturních, sportovních a dalších
akcí. Chci poděkovat všem členům organizací působících v naší obci a dalším, kteří nám tyto akce připravili.
Také jim přeji hodně zdaru do další práce.
Richard Černý
Volba prezidenta České republiky
Termín pro volbu prezidenta republiky je pátek 11. ledna a sobota 12. ledna 2013 (případné II. kolo 25. a 26.
ledna 2013). Volební místnost bude v zasedací místnosti obecního úřadu. Na hlasování bude dohlížet
šestičlenná volební komise.
Knihovna
Knihovna je otevřena každé pondělí od 17:30 do 19:30 hod. Shlédněte také stránku knihovny na
www.skalicenadsvitavou.cz.

Uskutečněné akce
Kulturní komise
uspořádala v pátek 9. 11.
posezení u harmoniky.
I když harmonikář
nedorazil, celá akce
proběhla ve skvělé
atmosféře a to také díky
Janu Valnohovi, který
přišel zahrát na kytaru,
moc mu děkujeme.
Domácí atmosféru
podpořila i vzájemná
ochutnávka dobrot
přinesených účastníky.
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22. 11. se uskutečnil Kurz práce s Fimem
pod vedením Blanky Matuškové. Naučili
jsme se základy práce s Fimem, dva druhy
skládání barev a každý účastník si mohl
vyrobit korále, knoflíky nebo ozdobit
lžičku a své výrobky jsme si odnesli
domů.
4. 12. proběhla cestopisná beseda o Kubě,
kterou nám přiblížili Zdeněk Novák a
Renata Žilková. Své zajímavé vyprávění
doplnili projekcí 600 fotek a suvenýry
přivezenými z cesty.
5. 12. uspořádal oddíl STOPA tradiční
Mikulášskou obchůzku.

Organizace v obci
TK Stopa
Vážení spoluobčané,
chtěla bych Vám jménem svým, a
především jménem oddílu Stopa popřát
krásné a klidné vánoční svátky a celý rok
2013.
Děkuji Vám, za Vaši podporu na akcích,
které jsme pořádali. Děkuji Všem členům
a lidem, kteří nám pomohli při pořádání
táboření ve Zbraslavci, protože to některé
stálo spoustu jejich drahocenného času
i peněz. Děkuji za celoroční vedení oddílu
a organizaci všech ostatních aktivit.
Byla bych velice ráda, kdybychom stejně
jako
letos
dobře
spolupracovali
s ostatními složkami a Obecním úřadem.
Příští rok, bude třicátým v naší činnosti. Jsem velice ráda, že nás v oddíle stále přibývá a že se neustále
scházíme v naší malé klubovničce a na různých akcích.
Na začátku roku bych především chtěla pozvat všechny děti na odpoledne plné her, které uspořádáme místo
Tradičního karnevalu a pak všechny zpěváky, tanečníky, posluchače, zkrátka Vás všechny občany na Dětskou
portu a Country bál, který se bude konat 2. 3. 2013 v kulturním domě na Krhově.
Za oddíl Stopa Věra Valnohová

Sbor dobrovolných hasičů
12. září – První informační schůzka mladých hasičů a jejich rodičů.
Tímto po dlouhé době dochází k obnovení práce s mládeží v SDH Skalice.
K začátku prosince mají mladí hasiči 18 členů, jejich vedoucími jsou
Pavel Kalík a Radomír Burgr.
15. září – Soutěž mikroregionu Svitava – pravidla byla obdobná, jako při loňské soutěži
pořádané u nás. Na soutěž jsme měli skvěle natrénováno, ale naše ambice
zničila technická závada na našem čerpadle PS12. Při požárním útoku nám na
čerpadle prasknul výfuk, tím pádem nebylo možné nasát vodu a bylo po nadějích.
Putovní pohár, který jsme měli v držení od loňské soutěže jsme tak neobhájili.
-6-

22. září – Proběhl sběr elektrošrotu na hasičské zbrojnici
Bylo vybráno:
1 bag malých elektrospotřebičů
18 televizí a monitorů
6 ledniček
29. září – První branné cvičení mladých hasičů v Újezdu u Boskovic.
1. říjen –

JSDH povolána na dopravní nehodu a následný požár na silnici č. 43 u odbočky na
Boskovice. Nakonec byla ale naše jednotka operačním střediskem před výjezdem
odvolána. Nejednalo se o požár, ale pouze o dopravní nehodu.

13. říjen – Dokončena přestavba vozidla Nissan Patrol GR v autoservisu Gulda ve Lhotě
Rapotině a vozidlo bylo převezeno do hasičské zbrojnice. Zde na něm byly
dodělávány poslední úpravy.
Na STK byla potvrzena technická způsobilost námi přestavěného vozidla a na
odboru dopravy městského úřadu v Boskovicích bylo vozidlo oficiálně přepsáno
z osobního na speciální - hasičské.
20. říjen – Oficiální představení vozidla Nissan Patrol GR veřejnosti. Akce proběhla na
hasičské zbrojnici a její součástí byly jízdy s novým vozidlem, jeho křest
šampaňským a potom posezení do pozdních večerních hodin.
Článek o této akci vyšel v periodiku 5+2 dny a Regionpress.

Na tomto místě bych chtěl poděkovat lidem,
kteří se zasloužili o hladký průběh nákupu
a přestavby vozidla.
Byli to:
Gabriela Šmerdová
Richard Černý
Pavel Polák a Milan Polák – firma PMP Kovo
Zastupitelstvo obce
Kluci, kteří na autě pracovali
Autoservis GULDA – Lhota Rapotina
Sbor dobrovolných hasičů založil vlastní internetové stránky, na kterých najdete fotografie z akcí a spoustu
zajímavých informací.

www.hasiciskalice.estranky.cz
24. říjen –

Provedeno vyčištení kanalizace za školou pomocí vozidla Š706 RTH.
Poté byla na vozidle provedena výměna netěsného výtlačného ventilu na
čerpadle.

1. prosince –

Účast mladých hasičů na Mikulášské soutěži v Doubravici nad Svitavou.

Sbor dobrovolných hasičů přeje všem spoluobčanům
krásné prožití svátků Vánočních a do nového roku hodně štěstí,
stálé zdraví a mnoho splněných přání.
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Společenská kronika
V měsících říjnu, listopadu a prosinci oslavili nebo oslaví svá životní jubilea tito naši občané:
Paní Josefa Machačová
89 let
Paní Marie Holoubková
88 let
Pan Vladimír Barták
86 let
Pan Antonín Hrubý
86 let
Pan Zdeněk Dobrovolný
82 let
Paní Ludmila Černá
65 let
Paní Drahomíra Sekaninová
65 let
Pan Daniel Vdoviak
65 let
Paní Eva Mikulášková
60 let
Pan Lubomír Haluza
60 let
Našim milým oslavencům přejeme hodně zdraví, spokojenosti, rodinné pohody a plno elánu do dalších
krásných let života.
V minulém období se narodili: Lucie Truhlářová, Martin Pozorský a Štěpán Honzírek – vítáme je mezi námi
a přejeme jim vše nejlepší.
V minulém období opustili naše řady:
Paní Věra Klimperlová
Paní Anděla Matušková
Paní Božena Kovářová
Pan Zdeněk Fadrný
Čest jejich památce!

Obecní úřad Skalice nad Svitavou
Skalice nad Svitavou 48, 679 01
tel. 516 469 136, 607 830 446 - starosta
e-mail: ou@skalicenadsvitavou.cz
www.skalicenadsvitavou.cz
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