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Informace Zastupitelstva obce
Ze zasedání zastupitelstva obce dne 12. 12. 2012:
Zapisovatelem o průběhu zasedání ZO byl zvolen Mgr. Řezníček a ověřovateli
Mgr. Šmerdová a p. Burgr. Přítomno bylo 5 zastupitelů. Hosté: 2 občané.
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.
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.
Rozpočtové provizorium
Obec nemá zatím schválený rozpočet na rok 2013. 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.
Jmenování inventarizační komise
Pro provedení inventarizace majetku a závazků obce k 31. 12. 2012 pan starosta
jmenoval ústřední a dílčí inventarizační komise.
Veřejnoprávní smlouva s Městem Boskovice – sociálně-právní ochrana dětí
Starosta navrhl uzavření veřejnoprávní smlouvy s Městem Boskovice na výkon sociálněprávní ochrany dětí. Cena této služby bude 9.680,- Kč, každoročně navyšována o inflaci.
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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.
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.
Příloha č. 1 ke Smlouvě o sběru, svozu a odstranění odpadu
Návrh SITA CZ: ceny stejné jako v roce 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.
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.
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
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- 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 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.
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.
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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 zasedání v září loňského roku schválilo pořízení
územního plánu pro naši obec. Potřebné informace zveřejňovány na úřední desce,
na vývěsce u prodejny Jednota a na internetových stránkách obce. 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.
Hospodaření obce v roce 2012
Příjmy r. 2012
- rozpočet upravený:
- skutečnost k 31. 12. 2012:
Výdaje r. 2012
- rozpočet upravený:
- skutečnost k 31. 12. 2012:

7,170.900,7,165.166,12 tj. 99,92%
5,996.100,5,660.036,51 tj. 94,40%

Rozdíl mezi příjmy a výdaji rozpočtu představuje financování, kde částka 718.800,- Kč
byla určena na splátky úvěrů a zbývající část ve výši 786.329,61 je tvorba úspory.
Zůstatek úvěrů ke dni 31. 12. 2012 činil 630.400,- Kč. Ke 31. 12. 2012 činil zůstatek
běžného účtu u Komerční banky 2,013.295,- Kč.
Výsledky II. kola volby prezidenta
1. Ing. Miloš Zeman
187 hlasů
2. Karel Schwarzenberg
104 hlasů
Počet voličů:
491
Počet vydaných obálek:
295
Procentuální účast voličů:
60,08%
Počet platných hlasů:
291
Tříkrálová sbírka
V naší obci se vybralo

64,26%
35,74%

8.399,- Kč.
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Místní poplatky v roce 2013
Místní poplatek za komunální odpad činí 450,- Kč na osobu a rok. Vlastníci rekreačních
objektů hradí 450,- Kč za rok.
Poplatník je povinen uhradit místní poplatek buď jednorázově do 31. 4. 2012 nebo ve
dvou splátkách do 30. 4. a do 30. 6. v případě, že poplatek přesáhne v jedné bytové
jednotce částku 1.000,- Kč.
Místní poplatek ze psů činí za každého psa 100,- Kč. Pro příjemce důchodů činí
poplatek 60,- Kč. Majitel psa je povinen uhradit poplatek do 30. 4. 2012.
Poplatky je možno uhradit v hotovosti na Obecním úřadě nebo bezhotovostním
převodem na účet obce č.ú. 12127631/0100 u Komerční banky, a.s.
Odpady v roce 2012
Náklady obce na odvoz odpadů:
Směsný komunální odpad:
256.781,- Kč
Objemný odpad:
15.768,- Kč
Plast, sklo, papír:
75.078,- Kč
Nebezpečný odpad:
10.856,- Kč
Celkem:
358.483,- Kč
Odměna společnosti EKOKOM za vytříděný odpad: 27.544,- Kč.
Od občanů bylo za místní poplatek za komunální odpad vybráno za rok 2012 265.959,Kč.
Obec platila společnosti SITA CZ, a.s. za jednoho občana 419,- Kč ročně (za odvoz
popelnic). Zbylých 31,- Kč do částky 450,- Kč je příspěvek na odvoz kontejnerů.
Náklady na odpadové hospodářství (358.483,- Kč) po odpočtu příspěvku od společnosti
Ekokom (27.544,- Kč) činí 330.939,- Kč. Po vydělení počtem obyvatel (612)
představuje podíl na jednoho obyvatele 541,- Kč.
Knihovna
Knihovna je otevřena každé pondělí od 17:30 do 19:30 hod s výjimkou prázdnin. K 1. 1.
2013 bylo ve fondu knihovny celkem 4455 knihovních jednotek. Z toho představovala
naučná literatura 619 svazků a krásná literatura 3836 svazků. Knihovna půjčuje knihy
nejen z vlastního fondu, ale také knihy z výměnného fondu Městské knihovny
Boskovice. V knihovně je zdarma přístup na internet.
Veškeré informace o obecní knihovně najdete na internetové stránce knihovny v rámci
webových stránek obce www.skalicenadsvitavou.cz.
Na Vaši návštěvu se těší knihovník Ing. Petr Havelka.
Nabídka pronájmu pozemku
Obec Skalice nad Svitavou nabízí k pronájmu pozemek p. č. 1123 o výměře 252 m2.
Jedná se o zahrádku pro pěstování zeleniny v lokalitě „U sila.“ Cena pronájmu je 1,Kč/m2/rok. Pozemek je z větší části zoraný.
Sbírka použitého ošacení
Obecní úřad a Diakonie Broumov uspořádají v týdnu od 15. do 19. dubna 2013 sbírku
použitého ošacení. O konkrétním termínu budou občané včas informování.
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Uskutečněné akce
Kulturní komise uspořádala 29. 1. a 11. 2.
2013 kurz Pletení z papíru pod vedením
paní Hany Haluzové a paní Jarmily Levé.
Na první schůzce jsme se naučili dělat
ruličky z papíru a barvit je, na druhé
schůzce jsme už vytvořili obaly na
květináče a krabičky - viz foto.

Pro velký úspěch bude 26. 2.
v 17,00 už třetí lekce. Všichni se
těší, že si vyrobí ozdobné
věnečky na Velikonoce. Zájemci
si s sebou přinesou 100 ruliček,
kolíčky na prádlo, lepidlo,
nůžky, ruličku od kuchyňských
utěrek, polystyrenové vajíčko.
Moc děkujeme paní Haluzové a
paní Levé za ochotu a čas.

Plánované akce v obci
Ve středu 13. 3. 2013 od 17:00 hod se na obecním úřadě uskuteční představení
loutkového divadla MgA. Jana Hrubce Aladinova kouzelná lampa.
V sobotu 13. 4. 2013 se uskuteční běžecké závody Boj o 1. místo a Skalická desítka.
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Organizace v obci
TK STOPA
27. 1. jsme na obecním úřadě
uspořádali Herní odpoledne.
Zahráli jsme si hry známé i nové,
všichni jsme se dobře bavili a
užili si nedělní odpoledne.
Zveme všechny občany v sobotu
2. 3. 2013 na 26. ročník Dětské
PORTY a tradiční večerní
Countrybál se skupinou Trní,
které se konají v kulturním domě
na Krhově. Porta začíná ve
13,00. Jako host nám zahraje
skupina Na Větvi. Začátek
Countrybálu je ve 20,00 a jako
vždy se můžeme všichni těšit na
předtančení, bohatou tombolu a
půlnoční překvapení. Děkujeme
firmě Baumüller za finanční
podporu.

TJ SOKOL
oddíl kopané
■ Tabulky po podzimní části sezóny 2012/2013
TABULKA – III.třída MUŽI
Rk.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Tým
Vavřinec
Kunštát „B“
Knínice
Lysice
SKALICE
Svitávka
Vranová

Záp + 0 - Skóre BodyPK (Prav)
14
14
14
14
14
14
14

13 0
10 0
91
81
72
71
60
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1
4
4
5
5
6
8

54: 14
42: 40
35: 23
30: 28
33: 24
48: 25
41: 35

39
30
28
25
23
22
18

( 18)
( 9)
( 7)
( 4)
( 2)
( 1)
( -3)

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Rk.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Velké Opatovice
Benešov
Lažany
Ostrov u Macochy
Vísky
Voděrady
Adamov

14
14
14
14
14
14
14

5
5
5
4
4
3
3

3 6 23: 37
2 7 28: 30
2 7 25: 34
3 7 26: 33
1 9 25: 40
2 9 24: 54
0 11 24: 41

18
17
17
15
13
11
9

( -3)
( -4)
( -4)
( -6)
( -8)
(-10)
(-12)

TABULKA - II.třída DOROST sk.B
Tým
Záp + 0 - Skóre Body PK (Prav)
Letovice
Velké Opatovice
Kunštát
Cetkovice
Voděrady
Drnovice
Vísky
Svitávka
SKALICE

8
8
8
8
8
8
8
8
8

6 1 1 21: 7
5 2 1 31: 11
5 1 2 25: 13
4 2 2 20: 18
3 3 2 14: 10
3 1 4 21: 18
3 0 5 14: 25
1 2 5 15: 18
0 0 8 5: 46

19
17
16
14
12
10
9
5
0

( 10)
( 5)
( 4)
( -1)
( 0)
( -2)
( -6)
( -7)
( -9)

■ Přípravné zápasy mužstva mužů SKALICE na umělé trávě v Boskovicích
Sobota 9.března 2013 - zač. ve 20.15hod.

SKALICE – Šošůvka

Sobota 16.března 2013 - zač. v 18.15hod.

SKALICE – Kořenec

Neděle 24.března 2013 - zač. v 17.00hod.

SKALICE – Benešov

Neděle 31.března 2013 - zač. ve 12.00hod.

SKALICE – soupeř v jednání

■ Taneční zábavy TJ Sokol na výletišti
Pátek 24.5.2013 – zač. ve 21.00hod.
Předpouťová taneční zábava – hraje Arcus
Sobota 25.5.2013 – zač. ve 21.00hod.
Pouťová taneční zábava
– hraje Eminence
■ Utkání bývalých hráčů
Pouťové exhibiční utkání hráčů nad 35let
Neděle 26.5.2013 – zač. ve 14.30hod. SKALICE – soupeř v jednání
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■ Rozlosování mistrovských utkání mužů a dorostu v jarní části sezóny 2012/2013
15.kolo
16.kolo
10.kolo
17.kolo
11.kolo
18.kolo
12.kolo
19.kolo
18.kolo
13.kolo
20.kolo
14.kolo
21.kolo
15.kolo
22.kolo
16.kolo
23.kolo
17.kolo
24.kolo
25.kolo
26.kolo

Neděle 7.4.2013 - zač. v 15.30 hod.
Neděle 14.4.2013 - zač. v 16.00 hod.
Neděle 21.4.2013 - zač. ve 13.15 hod.
Neděle 21.4.2013 - zač. v 16.00 hod.
Sobota 27.4.2013 - zač. ve 13.15 hod.
Sobota 27.4.2013 - zač. v 16.00 hod.
Neděle 5.5.2013 - zač. ve 13.45 hod.
Neděle 5.5.2013 - zač. v 16.30 hod.
Středa 8.5.2013 - zač. v 16.30 hod.
Neděle 12.5.2013 - zač. ve 13.45 hod.
Neděle 12.5.2013 - zač. v 16.30 hod.
Neděle 19.5.2013 - zač. ve 13.45 hod.
Neděle 19.5.2013 - zač. v 16.30 hod.
Pátek 24.5.2013 - zač. v 17.00 hod.
Neděle 26.5.2013 - zač. v 16.30 hod.
Neděle 2.6.2013 - zač. ve 13.45 hod.
Neděle 2.6.2013 - zač. v 16.30 hod.
Neděle 9.6.2013 - zač. ve 13.45 hod.
Neděle 9.6.2013 - zač. v 16.30 hod.
Neděle 16.6.2013 - zač. v 16.30 hod.
Neděle 23.6.2013 - zač. v 16.30 hod.

SKALICE muži ― Lysice
Vranová ― SKALICE muži
SKALICE dorost ― Vísky
SKALICE muži ― Vísky
Kunštát ― SKALICE dorost
Kunštát "B" ― SKALICE muži
SKALICE dorost ― Drnovice
SKALICE muži ― Vavřinec
Velké Opatovice ― SKALICE dorost
SKALICE dorost ― Voděrady
Velké Opatovice ― SKALICE muži
Svitávka ― SKALICE dorost
Voděrady ― SKALICE muži
SKALICE dorost ― Letovice
SKALICE muži ― Svitávka
SKALICE dorost – volno
Adamov ― SKALICE muži
SKALICE dorost ― Cetkovice
SKALICE muži ― Lažany
Ostrov u Macochy ― SKALICE muži
SKALICE muži ― Knínice

Sbor dobrovolných hasičů
Na začátku roku jsme získali
od společnosti Baumüller
darem novou motorovou pilu
STIHL MS 291 s přilbou a
příslušenstvím. Pila se stane
dalším z řady technických
prostředků, které rozšiřují
možnosti
působení
Skalických hasičů.
Děkujeme
tímto
firmě
Baumüller, v čele s pány Ing.
Miroslavem Zubrem a Ing.
Evženem Holišem.
Velice si vážíme jejich
dlouhodobé podpory a veliké
vstřícnosti vůči naší jednotce.
Akce SDH:
13.února - mladí hasiči navštívili stanici HZS Kunštát. Podívali se, jak se pracuje
s vyprošťovacím zařízením, vyzkoušeli si vzduchový dýchací přístroj a
seznámili se s veškerou technikou, kterou na stanici v Kunštátě používají.
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14.února - beseda O první pomoci s paní Lenkou Křížovou v zasedací místnosti
obecního úřadu
15.února - 2. hasičský ples okrsku Skalice na Oboře. Svoz a rozvoz zajištěn autobusem.
Ve Skalici opět veliký zájem spoluobčanů, plesu se jich zúčastnilo přes
osmdesát.
V jarních měsících se budeme snažit
dovybavit nové vozidlo Nissan Patrol
věcnými prostředky, aby mohlo začít
plnohodnotně sloužit hasičům i našim
spoluobčanům. V průběhu měsíce dubna
budeme pořádat sběr železného šrotu,
dělat brigádu na dřevo a stavbu hranice
na pálení čarodějnic.
30.dubna - každoroční pálení čarodějnic, párky pro děti budou jako každý rok zdarma.
V průběhu měsíce května budeme pořádat sběr vysloužilých elektrospotřebičů, účastnit
se Okrskové soutěže v požárním sportu a připravovat hasičskou zbrojnici na pouťové
posezení.
11.května - pořádáme 1. branný závod mladých hasičů ve Skalici.
Přijďte podpořit naše nejmenší a podívat se, co všechno už se stihli naučit.

Společenská kronika
V měsících lednu a únoru oslavili nebo oslaví svá životní jubilea tito naši občané:
Pan Karel Veselý
Paní Karolína Mazalová
Paní Danuše Brettšnajderová
Paní Božena Jalová
Pan Antonín Brettšnajder
Paní Jiřina Marková
Pan František Pospíšil
Pan Ladislav Říhák
Paní Miloslava Pospíšilová

95 let
89 let
87 let
86 let
85 let
70 let
65 let
65 let
60 let

Našim milým oslavencům přejeme hodně zdraví, spokojenosti, rodinné pohody a plno
elánu do dalších krásných let života.
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V minulém období se narodili Jakub Judák a Elen Dana Mazalová – vítáme je mezi
námi a přejeme jim vše nejlepší.
V minulém období opustili naše řady:
Paní Marie Sommerová
Pan Adolf Kovář
Čest jejich památce!
Naše obec má 612 obyvatel.

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