Zápis
o průběhu prvního/2013 zasedání Zastupitelstva obce Skalice nad Svitavou
konaného dne 7. 3. 2013 v kanceláři starosty obce Skalice nad Svitavou
Bod č. 1
Zahájení
Starosta obce Ing. Richard Černý zahájil první/2013 zasedání Zastupitelstva obce Skalice nad
Svitavou v 17:35 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, Ing. Mikulášek, p. Horbas, p. Barták, p. Polák, p. Burgr.
Omluveni: Mgr. Šmerdová, Ing. Skřipský.
Hosté: občané Skalice nad Svitavou dle prezenční listiny.
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 prvního/2013 zasedání
zastupitelstva obce.
Zapisovatelem byl navržen Mgr. Řezníček, za ověřovatele byli navrženi pan Horbas a pan Barták.
Usnesení č. 1
Zastupitelstvo obce Skalice nad Svitavou schvaluje zapisovatele a ověřovatele zápisu o průběhu
prvního/2013 zasedání zastupitelstva obce dle návrhu.
Hlasování č. l:
Pro – 7,
proti – 0,
zdržel se hlasování – 0.
Usnesení č. 1 bylo přijato.
Starosta obce přednesl návrh programu prvního/2013 zasedání Zastupitelstva obce Skalice nad
Svitavou:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Zahájení
Technický bod
Výzva občanů ve věci vhodných prostor pro konání kulturně společenských akcí
Finanční prostředky pro územní plán
Projednání žádostí
Různé, diskuse
Závěr

Hlasování č. 2:
Pro – 7,
proti – 0,
zdržel se hlasování – 0.
Program prvního/2013 zasedání Zastupitelstva obce Skalice nad Svitavou byl schválen dle návrhu.
Bod č. 3
Výzva občanů ve věci vhodných prostor pro konání kulturně společenských akcí
Dne 16. 1. 2013 byla na obec doručena Výzva občanů, s jejímž obsahem pan starosta přítomné
seznámil. Pan starosta prezentoval svoji představu víceúčelové budovy – multifunkčního zařízení
v obci, kterou se zabývá již od svého zvolení do funkce. Po té nastínil i finanční možnosti obce a
možnosti dotačních titulů současnosti a do budoucna.

V úvahu dle názoru zastupitelů připadají tři možnosti:
- nová výstavba multifunkčního zařízení
- koupě a rekonstrukce v současnosti uzavřeného Hostince K. Staníčka
- koupě a přestavba budovy v areálu Argony.
Pan Řezníček – Jestliže by se mělo uvažovat o novostavbě, pak snad jedině ve spojení s tělocvičnou
u základní školy, aby byla stavba využita.
V následné diskusi se řešily následující dotazy a připomínky občanů:
Pan Roháček – Je třeba se také zabývat tím, kolik by stál následný provoz takového zařízení.
Pan Řeřucha – V zařízeních by měly být i prostory pro klubovny.
Pan Sklenář – Dobré by bylo realizovat „referendum“, ve kterém by občané vybrali z konkrétních a
naceněných variantních řešení.
Pan Dvořák - Než investovat 6 mil. do chátrající hospody, tak raději 20 mil. do novostavby.
Pan Sklenář – Jaké je a jaké by bylo zadlužení obce?
Pan Janošek – Za úvahu by stála varianta montované zateplené haly, která je méně fin. náročná.
Pan Mikulášek – Ve víceúčelové budově by nebylo vhodné kombinovat klubovny pro děti a mládež
s provozem hospody.
Pan Roháček – Možná by bylo rozumné dohodnout se s majiteli hospody na splátkách…?
Pan Burgr – Využitelný by mohl být i prostor mezi nádražní budovou a starou poštou u trati ČD.
Pan Kočí – Jaké by byly náklady při jiných řešeních než využití stávajících prostor Hostince K.
Staníčka? Zřejmě nesrovnatelné.
Pan Řeřucha – Hospoda za dobu, co je uzavřena ještě více zchátrala a náklady na její rekonstrukci
by byly zřejmě vyšší než před dvěma roky.
Paní Kočí – Když se hospoda zavírala, tak první nabídku na koupi dostala od realitní kanceláře
obec.
Pan Kříž – Existují dotační tituly na revitalizaci starých průmyslových staveb. Nebylo by možné
akci zaměřit tímto směrem?
Pan Staněk – Přiklání se k „znovu zprovoznění“ hospody.
Paní Janošková – Variantou „u tratě ČD“ by se nezabývala.
Pan Sklenář – Diskutují se představy bez podkladů. Je třeba předložit varianty včetně finančních
nákladů, ze kterých bude možno vybrat.
Pan Polák – Dnešní diskuse by měla odpovědět pouze na to, co vlastně občané potřebují, co ve své
výzvě vlastně požadují. A proto dnes ještě nelze hovořit o konkrétních variantních řešeních.
Pan Šplíchal – Obec by měla uvažovat o řešeních podle svých finančních možností.
Paní Řeřuchová – Je třeba se soustředit na možnosti dotací, obec by měla oslovit firmy, které se
tímto zabývají.
Závěr k bodu č. 3: Zastupitelstvo obce Skalice nad Svitavou bere na vědomí výzvu občanů ve věci
vhodných prostor pro konání kulturně společenských akcí, je si vědomo neutěšené situace a bude se
touto problematikou dále zabývat. Pro další jednání připraví variantní řešení s orientačními
finančními náklady.
Bod č. 4
Finanční prostředky pro územní plán
Starosta obce informoval přítomné o probíhajících pracích na novém územním plánu, jehož
pořízení bylo schváleno zastupitelstvem obce již v září 2012. V současnosti je vyvěšeno zadání ÚP
obce Skalice nad Svitavou, probíhá výběrové řízení na dodavatele. K podání žádosti o dotaci
z rozpočtu Jihomoravského kraje je třeba zajistit předfinancování akce, dotace se vyplácí zpětně.
Usnesení č. 2
Zastupitelstvo obce Skalice nad Svitavou schvaluje částku 250.000,- Kč, která bude uvolněna na
financování pořízení Územního plánu Skalice nad Svitavou.
Hlasování č. 3:
Pro – 7,
proti – 0,
zdržel se hlasování – 0.
Usnesení č. 2 bylo přijato.

Bod č. 5
Projednání žádostí
- Svazek VAK žádal o připojení obce Krhov na skalický vodovod již 12.12.2012.
Zastupitelstvo obce tehdy požadovalo doplnění žádosti o konkrétní technologické údaje a
cenu. Pan starosta seznámil přítomné s původní žádostí doplněnou o zastupitelstvem
požadované informace. Ing. Mikulášek v rozpravě k tomuto bodu konstatoval, že cenovou
kalkulaci vodného na rok 2013 (tato se týká stávajícího provozu vodovodu) obdržel až dnes
a dle jeho propočtů vychází cena výrazně vyšší, než jakou Svazek VAK nabízí. S prodejem
vody by souhlasil, ale výhrady má právě k cenové kalkulaci. Pan starosta zformuloval návrh
usnesení, o kterém nechal hlasovat.
Usnesení č. 3
Zastupitelstvo obce Skalice nad Svitavou vyhovuje žádosti Svazku VAK měst a obcí okresu
Blansko a souhlasí s připojením obce Krhov na skupinový vodovod Skalice nad Svitavou.
Hlasování č. 4:
Pro – 6,
proti – 0,
zdržel se hlasování – 1.
Usnesení č. 3 bylo přijato.
- slečna Jitka Marková žádá o stavební pozemek v katastru obce – obec v současnosti žádným
stavebním místem, pozemkem, nedisponuje
- SDH žádá o vodovodní přípojku do hasičské zbrojnice a o odkup pozemku p.č. 621 a části
pozemku p.č. 623, které jsou ve vlastnictví fy Argona, do majetku obce – žádostem se
vyhovuje (bude-li odkup možný)
- p. Andrlík žádá o koupi pozemku p.č. 1107 ve vlastnictví obce – bude vyvěšen záměr
prodeje
- pí Kršňáková žádá o prošetření neutichajícího pískotu, hluku, v části obce „Za závorami“
vycházejícího z areálu bývalého mlýna – nepříjemný zvuk pochází z vodní elektrárny, kde je
(podle získaných informací) vadný řemen a situace bude napravena jeho výměnou za nový
Na jednání zastupitelstva obce se dostavil pan Ing. Skřipský. Od této chvíle bylo přítomno 8
zastupitelů.
Bod č. 6
Různé, diskuse
Pan starosta Ing. Černý informoval o:
- výsledcích přezkumů hospodaření Obce Skalice nad Svitavou, Svazku obcí Svitava a
Svazku obcí Skalice, Jabloňany za rok 2012
- potřebě úhrady aktualizace sw Triada v době rozpočtového provizoria a formuloval návrh
usnesení:
Usnesení č. 4
Zastupitelstvo obce Skalice nad Svitavou schvaluje úhradu faktury č. 13/18/1261 od
společnosti Triada, s.r.o. ve výši 21.717,- Kč.
Hlasování č. 5:
Pro – 8,
proti – 0,
zdržel se hlasování – 0.
Usnesení č. 4 bylo přijato.
- čištění koryta potoku Úmoří
- stanovisku RSM Brno k stavu nádražní budovy
- stanovisku Lesů ČR k případné podpěře mostu u hřiště
- uznání Obory Rovná
- Oznámení o spojení územního a stavebního řízení, zahájení společného řízení a pozvání
k veřejnému ústnímu jednání – Libor Dvořák – přístavba skladu minerálních s doplňkových
krmiv – MÚ Boskovice, odbor výstavby a ÚP
- vyvěšení zadání ÚP Boskovice a ÚP Chrudichromy na úředních deskách
- probíhajícím řízení o stavebním povolení na víceúčelové hřiště a následné žádosti o dotaci
z MAS Boskovicko Plus
- přípravě projektů – rekonstrukce chodníků pod č.p. 151 až 153, sběrný dvůr, zateplení a
výměna oken budovy MŠ

-

přípravě žádostí o dotace z rozpočtu JmK, které bude obec podávat na
 pořízení ÚP obce
 pro-rodinné aktivity – doplnění dětského hřiště o kreslící tabuli s počítadlem
a houpadlo
 vybavení a opravy JSDH
- prodeji dřeva – zájemci o koupi palivového dříví se mohou zapsat do pořadníků na OÚ
- pozvání na obecní akce
 13.3.2013 v 17:00 h – loutkové divadlo MgA. Jana Hrubce
 26.3.2013 v 19:00 h – zájezd do Mahenova divadla – ještě jsou volná místa
 25.3.2013 v 17:00 h – 4. pokračování kurzu Pletení z papíru na OÚ
Další diskutované připomínky a podněty občanů i zastupitelů obce:
Pan Staněk – Co by se dalo udělat s plotem kolem čističky u základní školy?
Paní Valnohová – Potřeba opravy dřevěného oplocení kolem dětského hřiště – bude řešeno při
výstavbě víceúčelového hřiště.
Pan Flax – Jak to vypadá s realizací oprav komunikace v části obce za závorami?
Pan Burgr – Tlumočil požadavek zřízení autobusové zastávky v lokalitě „Na skále“.
Pan Šplíchal – Bude se doplňovat, upřesňovat ÚP obce? V zadání je hodně nepřesností. - ano
Pan Barták – Kdo povolil podnikání firmy Bambas v areálu bývalého mlýna? Zplodiny, které
vypouští firma do ovzduší při spalování jsou tak zapáchající, až má podezření, že jsou toxické.
Pan Horbas – Co se týká firmy Bambas, jde o dlouhodobě přetrvávající problém…
Pan Řezníček – Mělo by se prověřit, jak je možné, že stavební úřad povolil změnu užívání objektu,
ve kterém sídlí firma Bambas, v rozporu s platným ÚP a přes nesouhlas obce.
Pan Roháček – Bude přeložka z příjezdové komunikace do obce zachována i v novém ÚP obce?
Jestliže zůstane zachován stávající stav a nepočítá se s jiným příjezdem, pak je nutné řešit
nevyhovující stav této komunikace - obec doplní patníky kolem silnice a při jednání na SÚS se bude
hledat řešení (např. jedním pruhem).
Pan Flax – Poděkování pracovníkům obce za kvalitní zimní údržbu.
Pan Barták – Návrh umístění dopravní značky zákaz stání podél chodníku kolem firmy Vašíček,
kde je situace s parkujícími auty neúnosná.
Pan Barták ml. – Pozvání hasičů z Obory na Velikonoční večírek 30. 3. 2013. Pořadatel zajistí pro
zájemce společnou dopravu autobusem.
Bod č. 7
Závěr
V 19:50 hodin poděkoval pan starosta všem přítomným za účast na jednání a první/2013 zasedání
Zastupitelstva obce Skalice nad Svitavou ukončil.
Ve Skalici nad Svitavou 7. 3. 2013
Zapisovatel: Mgr. Petr Řezníček
Ověřovatelé: Karel Horbas

Starosta:

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

Vladimír Barták

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

Ing. Richard Černý

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

