Zápis
o průběhu desátého/2012 zasedání Zastupitelstva obce Skalice nad Svitavou
konaného dne 12. 12. 2012 v kanceláři starosty obce Skalice nad Svitavou
Bod č. 1
Zahájení
Starosta obce Ing. Richard Černý zahájil desáté/2012 zasedání Zastupitelstva obce Skalice nad
Svitavou v 17.40 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 5 členů zastupitelstva, zastupitelstvo je tedy usnášeníschopné.
Přítomni: Ing. Černý, Mgr. Řezníček, Ing. Mikulášek, Mgr. Šmerdová, p. Burgr.
Omluveni: p. Horbas, p. Barták, p. Polák, Ing. Skřipský.
Hosté: p. Flax a Ing. Šplíchal, občané 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 desátého/2012 zasedání
zastupitelstva obce.
Zapisovatelem byl navržen Mgr. Řezníček, za ověřovatele byli navrženi paní Mgr. Šmerdová a pan
Burgr.
Usnesení č. 1
Zastupitelstvo obce Skalice nad Svitavou schvaluje zapisovatele a ověřovatele zápisu o průběhu
desátého/2012 zasedání zastupitelstva obce dle návrhu.
Hlasování č. l:
Pro – 5,
proti – 0,
zdržel se hlasování – 0.
Usnesení č. 1 bylo přijato.
Starosta obce přednesl návrh programu desátého/2012 zasedání Zastupitelstva obce Skalice nad
Svitavou:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Zahájení
Technický bod
Rozpočtové opatření č. 6
Rozpočtové provizorium
Jmenování inventarizační komise
Veřejnoprávní smlouva s Městem Boskovice – sociálně-právní ochrana dětí
Smlouva o budoucí smlouvě (Regulační stanice plynu)
Příloha č. 1 ke Smlouvě o sběru, svozu a odstranění odpadu
Návrh obecně závazné vyhlášky č. 2/2012 o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
10. Různé, diskuse
11. Závěr
Hlasování č. 2:
Pro – 5,
proti – 0,
zdržel se hlasování – 0.
Program desátého/2012 zasedání Zastupitelstva obce Skalice nad Svitavou byl schválen dle návrhu.

Bod č. 3
Rozpočtové opatření č. 6
Paní Mazalová, účetní obce, seznámila přítomné s návrhem v pořadí šesté změny rozpočtu na rok
2012. Rozpočtové opatření č. 6 počítá s celkovým navýšením příjmů i výdajů a se zvýšením
financování takto:
Příjmy
+ 173.700,- Kč
Výdaje
+ 253.700,- Kč
Financování + 80.000,- Kč
Usnesení č. 2
Zastupitelstvo obce Skalice nad Svitavou schvaluje Rozpočtové opatření č. 6 v navrženém znění.
Hlasování č. 3:
Pro – 5,
proti – 0,
zdržel se hlasování – 0.
Usnesení č. 2 bylo přijato.
Pan starosta dále požádal zastupitele o souhlas s provedením případného dalšího rozpočtového
opatření ke konci účetního období 2012.
Usnesení č. 3
Zastupitelstvo obce Skalice nad Svitavou uděluje starostovi souhlas k provedení případného
rozpočtového opatření do konce roku 2012 do výše 200.000,- Kč.
Hlasování č. 4:
Pro – 5,
proti – 0,
zdržel se hlasování – 0.
Usnesení č. 3 bylo přijato.
Bod č. 4
Rozpočtové provizorium
Obec nemá zatím schválený rozpočet na rok 2013. Pan starosta přednesl návrh Rozpočtového
provizoria obce Skalice nad Svitavou, podle kterého bude obec hospodařit od 1. 1. 2013 do doby
schválení Rozpočtu obce na rok 2013.
V průběhu projednávání tohoto bodu, v 18.05 hodin, se na jednání dostavil pan Polák. Od této chvíle
probíhalo zasedání zastupitelstva v počtu 6 členů.
Usnesení č. 4
Zastupitelstvo obce Skalice nad Svitavou schvaluje rozpočtové provizorium na období od 1. 1. 2013
do schválení rozpočtu obce na rok 2013 podle návrhu.
Hlasování č. 5:
Pro – 6,
proti – 0,
zdržel se hlasování – 0.
Usnesení č. 4 bylo přijato.
Bod č. 5
Jmenování inventarizační komise
Pro provedení inventarizace majetku a závazků obce k 31. 12. 2012 pan starosta jmenoval ústřední
a dílčí inventarizační komise.
Bod č. 6
Veřejnoprávní smlouva s Městem Boskovice – sociálně-právní ochrana dětí
Pan starosta navrhl uzavření veřejnoprávní smlouvy s Městem Boskovice na výkon sociálně-právní
ochrany dětí. Cena této služby bude 9.680,- Kč, každoročně navyšována o inflaci.

Usnesení č. 5
Zastupitelstvo obce schvaluje veřejnoprávní smlouvu, jejímž předmětem je výkon sociálně – právní
ochrany dětí mezi Městem Boskovice a Obcí Skalice nad Svitavou v předloženém znění.
Hlasování č. 6:
Pro – 5,
proti – 0,
zdržel se hlasování – 1.
Usnesení č. 5 bylo přijato.
Bod č. 7
Smlouva o budoucí smlouvě (Regulační stanice plynu)
V souvislosti s rekonstrukcí regulační stanice plynu Skalice nad Svitavou byla obci předložena
smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a souhlasu se zřízením stavby.
Usnesení č. 6
Zastupitelstvo obce Skalice nad Svitavou schvaluje uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení
věcného břemene a souhlasu se zřízením stavby se společností JMP Net, s.r.o. (stavba
plynárenského zařízení „VTL RS Skalice nad Svitavou“).
Hlasování č. 7:
Pro – 6,
proti – 0,
zdržel se hlasování – 0.
Usnesení č. 6 bylo přijato.
Bod č. 8
Příloha č. 1 ke Smlouvě o sběru, svozu a odstranění odpadu
Návrh SITA CZ: ceny stejné jako v 2012. Pan Burgr při rozpravě k tomuto bodu navrhl zjistit
podmínky pro případný výkup tříděného odpadu a zda by bylo reálné odpad podle podmínek pro
výkup třídit.
Usnesení č. 7
Zastupitelstvo obce Skalice nad Svitavou schvaluje Přílohu č. 1 platnou pro rok 2013 ke Smlouvě o
sběru, svozu a odstranění odpadu se společností SITA CZ, a.s.
Hlasování č. 8:
Pro – 6,
proti – 0,
zdržel se hlasování – 0.
Usnesení č. 7 bylo přijato.
Bod č. 9
Návrh obecně závazné vyhlášky č. 2/2012 o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
Starosta obce informoval o změnách v legislativě od 1. 7. 2012 a nutnosti upravit OZV o poplatku
za komunální odpad.
Usnesení č. 8
Zastupitelstvo obce Skalice nad Svitavou schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2012 o místním
poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů.
Hlasování č. 9:
Pro – 6,
proti – 0,
zdržel se hlasování – 0.
Usnesení č. 8 bylo přijato.
Bod č. 10
Různé, diskuse
1. Svazek VAK měst a obcí okresu Blansko podal žádost o připojení obce Krhov na skupinový
vodovod Skalice nad Svitavou. Pan starosta navrhl žádosti vyhovět. Pan Ing. Mikulášek
vyjádřil obavu, že vrty od posledního posudku určitě zestárly.

V rozpravě k tomuto bodu poté vzešel požadavek na doplnění žádosti o
- ověření vydatnosti zdroje
- návrh technického řešení
- kalkulaci budoucí prodejní ceny odebírané vody
2. Žádost pana Mahdala o koupi pozemků ve vlastnictví obce – zastupitelstvo obce nesouhlasí
s prodejem pozemků p.č. 372/2 a 372/3.
3. Žádost Martiny a Petra Svobodových o koupi části pozemku p.č. 506/1 – zastupitelstvo obce
nesouhlasí s prodejem.
4. Lesy ČR nabízí k odprodeji pozemek v katastru Skalice nad Svitavou do vlastnictví obce
(parcela pod garáží na hřišti) – starosta obce podá žádost o koupi dotčeného pozemku.
5. Cena vody zůstává pro rok 2013 ve stejné výši jako v roce 2012, tedy 34,90 Kč/m3. Pevná
složka pro domácnosti se snižuje z 607,- Kč na 570,- Kč na odběrné místo a rok. Pevné
složky u dalších odběratelů: Agropodnik, Baumüller - 6.983,- Kč, Argona - 2.418,- Kč, SBD
Radost, SVJ pro dům čp. 154 a 155, Bytové družstvo Úmoří, České dráhy - 1.332,- Kč.
6. Muzeum Boskovicka žádá o příspěvek na výstavu „Nedokončená dálnice Vídeň – Brno –
Vratislav“ – pan starosta navrhl, vzhledem k tomu, že obec je členem Svazku obcí pro
výstavbu rychlostní komunikace R43, který výstavu podporuje a že by výstava měla
proběhnout i v naší obci, příspěvek poskytnout.
Usnesení č. 9:
Zastupitelstvo obce Skalice nad Svitavou schvaluje příspěvek Muzeu Boskovicka ve výši
1.500,- Kč.
Hlasování č. 10:
Pro – 6,
proti – 0,
zdržel se hlasování – 0.
Usnesení č. 9 bylo přijato.
7. Informace k územnímu plánu – v lednu bude svolána schůzka s občany.
8. Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí informace pana starosty o postupu prací na realizaci
záměru výstavby víceúčelového hřiště a opravy místní komunikace k firmě Baumüller.
9. Pan starosta ocenil zájem pana Flaxe, který v uplynulém roce nevynechal jediné zasedání
zastupitelstva a poděkoval drobným dárkem za jeho zájem.
10. Pan Burgr tlumočil pozitivní ohlas občanů na nové osvětlení vánočního stromu.
11. Pan Flax poděkoval zastupitelům za jejich celoroční práci pro obec.
12. Zastupitelé ocenili pomoc paní Skoumalové při práci se sběrem komunálního odpadu.

Bod č. 11
Závěr
V 19.30 hodin poděkoval pan starosta všem přítomným za účast na jednání a desáté/2012 zasedání
Zastupitelstva obce Skalice nad Svitavou ukončil.
Ve Skalici nad Svitavou 12. 12. 2012
Zapisovatel: Mgr. Petr Řezníček
Ověřovatelé: Mgr. Gabriela Šmerdová
Radomír Burgr

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

Starosta:

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

Ing. Richard Černý

