Zápis
o průběhu 2/2013 zasedání Zastupitelstva obce Skalice nad Svitavou
konaného dne 28. 3. 2013 v kanceláři starosty obce Skalice nad Svitavou
Bod č. 1
Zahájení
Starosta obce Ing. Richard Černý zahájil druhé/2013 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 6 členů zastupitelstva, zastupitelstvo je tedy usnášeníschopné.
Přítomni: Richard Černý, Pavel Polák, Josef Mikulášek, Stanislav Skřipský, Gabriela
Šmerdová, Vladimír Barták
Omluveni: Petr Řezníček, Radomír Burgr, Karel Horbas
Hosté: Flax, Barták ml., Roháček
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 druhého/2013
zasedání zastupitelstva obce.
Za zapisovatele byl navržen Pavel Polák, za ověřovatele byli navrženi Mgr. Šmerdová a Ing.
Mikulášek.
Usnesení č. 1
Zastupitelstvo obce Skalice nad Svitavou schvaluje zapisovatele a ověřovatele zápisu o
průběhu 2/2013 zasedání Zastupitelstva obce dle návrhu.
Hlasování č. 1:
Pro - 6
Proti - 0
Zdržel se - 0
Usnesení č. 1 bylo přijato.
Starosta seznámil přítomné s návrhem programu 2/2013 zasedání Zastupitelstva obce Skalice
nad Svitavou:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Zahájení
Technický bod
Rozpočet obce na rok 2013
Rozpočtový výhled na roky 2014 - 2015
Pronájem pozemků ve vlastnictví obce
Prodej pozemku ve vlastnictví obce
Výběrové řízení na dodavatele územního plánu
Různé, diskuse
Závěr

Hlasování č. 2: Pro - 6
Proti - 0
Zdržel se - 0
Program 2/2013 zasedání Zastupitelstva obce Skalice nad Svitavou byl schválen.

Bod č. 3
Rozpočet obce na rok 2013
Návrh rozpočtu obce na rok 2013 byl po předepsanou dobu vyvěšen na úředních deskách. Je
v něm počítáno s těmito položkami: 707.500,- Kč - úhrada do Svazku obcí Skalice, Jabloňany
za projektové práce na kanalizaci a ČOV, 600.000,- Kč – podíl na rekonstrukci místní
komunikace k firmě Baumüller, 250.000,- Kč - územní plán, 200.000,- Kč - přeložka kabelu
NN na bývalém koupališti, 200.000,- Kč - rekonstrukce veřejného osvětlení k firmě
Baumülller
Usnesení č. 2:
Zastupitelstvo obce Skalice nad Svitavou schvaluje rozpočet obce na rok 2013 dle návrhu
jako schodkový. Příjmy 6,528.100,- Kč, výdaje 6,671.500,- Kč, financování 143.400,- Kč.
Hlasování č. 3:
Pro - 6
Proti - 0
Zdržel se - 0
Usnesení č. 2 bylo přijato.
Bod č. 4
Rozpočtový výhled na roky 2014 - 2015
Starosta seznámil přítomné s návrhem rozpočtového výhledu na roky 2014 - 2015.
Usnesení č. 3
Zastupitelstvo obce Skalice nad Svitavou schvaluje rozpočtový výhled na roky 2014 – 2015
dle návrhu – příjmy i výdaje v obou letech ve výši 6,500.000,- Kč.
Hlasování č. 4:
Pro - 6
Proti - 0
Zdržel se - 0
Usnesení č. 3 bylo přijato.
Bod č. 5
Pronájem pozemků ve vlastnictví obce
Na výzvu ve Skalickém zpravodaji k pronájmu pozemků v lokalitě „U sila“ reagovali dva
zájemci – Mgr. Vlastimil Staněk a Bc. Zdeněk Staněk.
Záměr pronájmu pozemků byl po předepsanou dobu zveřejněn na úředních deskách.
Usnesení č. 4
Zastupitelstvo obce Skalice nad Svitavou schvaluje pronájem pozemku p. č. 1123, k. ú.
Skalice nad Svitavou, o výměře 252 m2 Mgr. Vlastimilu Staňkovi za cenu 1,- Kč/m2/rok.
Hlasování č. 5:
Pro - 6
Proti - 0
Zdržel se - 0
Usnesení č. 4 bylo přijato.
Usnesení č. 5
Zastupitelstvo obce Skalice nad Svitavou schvaluje pronájem pozemku p. č. st. 160, k. ú.
Skalice nad Svitavou, o výměře 207 m2 Bc. Zdeňku Staňkovi za cenu 1,- Kč/m2/rok.
Hlasování č. 6:
Pro - 6
Proti - 0
Zdržel se - 0
Usnesení č. 5 bylo přijato.

Bod č. 6
Prodej pozemku ve vlastnictví obce
Starosta seznámil přítomné s opětovnou žádostí p. Viktora Andrlíla o koupi pozemku p.č.
1107, k.ú. Skalice nad Svitavou, který sousedí s jeho nemovitostí. Zopakoval vývoj kolem
jeho předchozí žádosti.
Bylo navrženo, pokud bude schválen prodej, aby bylo zřízeno věcné břemeno přístupu
k brance Sekaninových a vzhledem k tomu, že přes uvedený pozemek vede vodovodní řad,
tak věcné břemeno přístupu k tomuto řadu.
Záměr byl po předepsanou dobu vyvěšen na úředních deskách.
Usnesení č. 6
Zastupitelstvo obce Skalice nad Svitavou schvaluje prodej pozemku p.č. 1107, k.ú. Skalice
nad Svitavou, panu Viktoru Andrlíkovi za cenu 80,- Kč/m2 za podmínky zřízení věcného
břemene přístupu k vodovodnímu řadu a zřízení věcného břemene přístupu k brance
Sekaninových.
Hlasování č. 7:
Pro - 6
Proti - 0
Zdržel se - 0
Usnesení č. 6 bylo přijato.
7. Výběrové řízení na dodavatele územního plánu
Ve výběrovém řízení na dodavatele územního plánu bylo obesláno pět zájemců, kteří podali
tyto cenové nabídky (ceny jsou včetně DPH):
Jarmila Haluzová ATELIÉR PROJEKTIS 312.180,- Kč
Ing. arch. Vojtěch Mencl
278.300,- Kč
Ing. arch. Ladislav Brožek
259.908,- Kč
Urbanistické středisko Brno spol. s r.o.
229.900,- Kč
Ing. arch. Gabriel Kopáčik
332.750,- Kč
Nejnižší nabídku podala společnost Urbanistické středisko Brno spol. s r.o. s cenou 229.900,Kč. Starosta navrhl schválit tuto společnost jako dodavatele územního plánu.
Usnesení č. 7
Zastupitelstvo obce Skalice nad Svitavou schvaluje za dodavatele územního plánu společnost
Urbanistické středisko Brno spol. s r.o., která se umístila ve výběrovém řízení na prvním
místě s nabídkovou cenou 229.900,- Kč včetně DPH a ukládá starostovi obce uzavřít s touto
společností smlouvu o dílo.
Hlasování č. 8:
Pro - 6
Proti - 0
Zdržel se - 0
Usnesení č. 7 bylo přijato.
8. Různé, diskuse
- Žádost Bc. Zdeňka Staňka o přidělení většího bytu (2+1, 3+1) – žádost bude zařazena do
pořadníku
- Vydán Územní souhlas se stavbou regulační stanice plynu VTL RS Skalice nad Svitavou
- Oznámení o zahájení řízení o povolení úplné uzavírky silnice II/374 v místě ŽP č. P6978
(železniční přejezd na silnici Boskovice – Lhota Rapotina)
- Oznámení zahájení společného územního řízení a řízení o změně stavby před dokončením
Helivo s.r.o. – Sklad přípravků na ochranu rostlin
- Starosta obce seznámil přítomné s vývojem daňových příjmů v letech 2008 - 2012

- informace Vojenského útvaru 1970 Vyškov o přesunu příslušníků AČR v rámci speciálního
kurzu S.E.R.E.
- Ing. Skřipský – dotaz na zahrádky
- p. Flax - dotaz na nového majitele Agropodniku
- upozornění na znečišťování veřejného prostranství psy pana Bednáře
- Vl. Barták ml. – dotaz na vodovodní přípojku a řešení pozemků hasičské zbrojnice
- p. Roháček – dotaz na změnu silnice (dopravní situace) v rámci změny územního plánu,
žádost o řešení dopravní situace v místě vjezdu do obce, k silu
- p. Flax – Římané ve Skalici nad Svitavou
- p. Roháček – upozornil na zápach v obci ve večerních hodinách
- Vl. Barták ml. – upozornění na „pískání“ MVE ve mlýně
Bod č. 9
Závěr
V 18.45 hodin poděkoval pan starosta všem přítomným za účast na jednání a druhé/2013
zasedání Zastupitelstva obce Skalice nad Svitavou ukončil.

Ve Skalici nad Svitavou 28. 3. 2013
Zapisovatel: Pavel Polák
Ověřovatelé: Mgr. Gabriela Šmerdová

Starosta:

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

Ing. Josef Mikulášek

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

Ing. Richard Černý

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

