Zápis
o průběhu šestého/2013 zasedání Zastupitelstva obce Skalice nad Svitavou
konaného dne 25. 7. 2013 v kanceláři starosty obce Skalice nad Svitavou

Bod č. 1
Zahájení
Starosta obce Ing. Richard Černý zahájil šesté/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 7 členů zastupitelstva, zastupitelstvo je tedy usnášeníschopné.
Přítomni: Ing. Černý, Mgr. Řezníček, Ing. Skřipský, p. Horbas, p. Barták, p. Polák, p. Burgr.
Omluveni: Mgr. Šmerdová, Ing. Mikulášek.
Hosté: 4 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 šestého/2013 zasedání
zastupitelstva obce. Zapisovatelem byl navržen Mgr. Řezníček, za ověřovatele byli navrženi pan
Ing. Skřipský a pan Polák.
Usnesení č. 1
Zastupitelstvo obce Skalice nad Svitavou schvaluje zapisovatele a ověřovatele zápisu o průběhu
šestého/2013 zasedání zastupitelstva obce dle návrhu.
Hlasování:
Pro – 7,
proti – 0,
zdržel se hlasování – 0.
Usnesení č. 1 bylo přijato.
Starosta obce přednesl návrh programu šestého/2013 zasedání Zastupitelstva obce Skalice nad
Svitavou:
1. Zahájení
2. Technický bod
3. Rozpočtové opatření č. 3
4. Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje
5. Zadání územního plánu Skalice nad Svitavou
6. Kupní smlouva
7. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu
8. Projednání žádostí občanů
9. Různé, diskuse
10. Závěr
Hlasování:
Pro – 7,
proti – 0,
zdržel se hlasování – 0.
Program šestého/2013 zasedání Zastupitelstva obce Skalice nad Svitavou byl schválen dle návrhu.

Bod č. 3
Rozpočtové opatření č. 3
S návrhem třetí úpravy rozpočtu obce na rok 2013, který připravila paní Monika Mazalová,
seznámil přítomné pan starosta Ing. Černý. Úpravy na jednotlivých položkách na straně příjmů i
výdajů navyšují celkové příjmy o 37.900,- Kč, výdaje o 109.900,- Kč a financování o 72.000,- Kč.
Usnesení č. 2
Zastupitelstvo obce Skalice nad Svitavou schvaluje rozpočtové opatření č. 3 dle návrhu.
Hlasování:
Pro – 7,
proti – 0,
zdržel se hlasování – 0.
Usnesení č. 2 bylo přijato.

Bod č. 4
Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje
Zastupitelé byli seznámeni s návrhem smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského
kraje na pořízení územního plánu obce Skalice nad Svitavou.
Usnesení č. 3
Zastupitelstvo obce Skalice nad Svitavou schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu
Jihomoravského kraje na pořízení územního plánu.
Hlasování:
Pro – 7,
proti – 0,
zdržel se hlasování – 0.
Usnesení č. 3 bylo přijato.

Bod č. 5
Zadání územního plánu Skalice nad Svitavou
Starosta obce informoval o změně zadání ÚP obce (důvod - pro pořízení nového ÚP není třeba
studie o vlivu na životní prostředí).
Usnesení č. 4
Zastupitelstvo obce Skalice nad Svitavou revokuje usnesení č. 5 ze dne 16. 5. 2013 a schvaluje
upravené Zadání územního plánu Skalice nad Svitavou.
Hlasování:
Pro – 7,
proti – 0,
zdržel se hlasování – 0.
Usnesení č. 4 bylo přijato.

Bod č. 6
Kupní smlouva
Zastupitelstvu obce byl předložen návrh smlouvy na prodej pozemků pro zahrádky občanům
u bytových domů čp. 151 - 153.
Usnesení č. 5
Zastupitelstvo obce Skalice nad Svitavou schvaluje Kupní smlouvu na prodej částí pozemků p. č.
347/2 a 347/3, k.ú. Skalice nad Svitavou.
Hlasování:
Pro – 7,
proti – 0,
zdržel se hlasování – 0.
Usnesení č. 5 bylo přijato.

Bod č. 7
Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu
Původně byla obec žádána o uzavření výše uvedené smlouvy. Nakonec bylo třeba jen vyjádření ke
zřízení přípojky NN pro společnost Helivo – obec souhlasí.

Bod č. 8
Projednání žádostí občanů
•

Paní Ryzí – žádost o opravu místní komunikace „Na Švábce“ – obec již má k dispozici
zpracovanou cenovou nabídku na nutnou opravu, která bude realizována v nejbližší době
(náklady cca 200.000,- Kč).

•

Pan Barták ml. a paní Vondrová – žádost o koupi částí pozemku p.č. 593/1 ve vlastnictví
obce v bezprostřední blízkosti jejich RD – bude vyvěšen záměr prodeje.

•

Pan Bejček – žádost o úpravu stavu místní komunikace u bytových domů čp. 161 a 162 –
částečně realizováno, o další úpravě se zatím neuvažuje.

•

Paní Klekarová a pan Koláček – žádosti o přidělení obecního bytu – volný byt není
k dispozici, žádosti byly zařazeny do evidence.

Bod č. 9
Různé, diskuse
Informace pana starosty o:
• Oznámení a monitoring náhlých sesuvů půdy Státního pozemkového úřadu, pobočky
Blansko.
• Oznámení MAS Boskovicko Plus o postupu při poskytnuté dotaci na víceúčelové hřiště ve
Skalici nad Svitavou.
• Zprávě z dílčího přezkoumání hospodaření obce v roce 2013 – bez závad.
• Oznámení, vyrozumění, usnesení a rozhodnutí MÚ Boskovice – celkem 12 různých sdělení.
• Výzvě k podání žádosti o dotace na zateplení MŠ.
• Žádosti o stavební povolení a přípravě výběrového řízení na rekonstrukci místní komunikace
k firmě Baumüller.
Pan Flax - upozornění na vyvrácený patník u silnice směr Svitávka.
Pan Barták ml.:
-

dotaz na realizaci přípojky vody do hasičské zbrojnice – do 14 dní by měla být k dispozici
projektová dokumentace

-

podrobné informace o finančních nákladech na hasičská trička – reagovali mj. zastupitelé
pan Ing. Skřipský, p. Burgr i pan starosta Ing. Černý, který doplnil diskusi o výčet
skutečných celkových nákladů obce na JSDH a SDH ve Skalici nad Svitavou.

-

informace o čerpání schválených příspěvků obce na provoz JSDH a na údržbu zbrojnice a
techniky hasičů

Pan Burgr - Kdo podával žádost o dotaci na JSDH z rozpočtu JmK? - podávala obec, v této části
diskuse se hovořilo o věcech kolem dotací JmK na JSDH a mladé hasiče
Pan Barták st. - tlumočil vedení SDH pochvalu od rodičů za vedení družstva mladých hasičů.

Bod č. 10
Závěr
V 19:00 hodin poděkoval pan starosta všem přítomným za účast na jednání a šesté/2013 zasedání
Zastupitelstva obce Skalice nad Svitavou ukončil.

Ve Skalici nad Svitavou 25. 7. 2013

Zapisovatel: Mgr. Petr Řezníček

Ověřovatelé: Ing. Stanislav Skřipský

Starosta:

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

Pavel Polák

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

Ing. Richard Černý

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

