Zápis
o průběhu osmého/2013 zasedání Zastupitelstva obce Skalice nad Svitavou
konaného dne 24. 10. 2013 v kanceláři starosty obce Skalice nad Svitavou

Bod č. 1
Zahájení
Starosta obce Ing. Richard Černý zahájil osmé/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, Mgr. Šmerdová, Ing. Mikulášek, p. Polák, p. Burgr, p. Barták.
Omluveni: Ing. Skřipský, p. Horbas.
Hosté: 9 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
http://www.skalicenadsvitavou.cz.
Starosta obce podal návrh na zapisovatele a ověřovatele zápisu o průběhu osmého/2013 zasedání
zastupitelstva obce. Zapisovatelem byl navržen Mgr. Řezníček, za ověřovatele byli navrženi pan
Barták a pan Polák.
Usnesení č. 1
Zastupitelstvo obce Skalice nad Svitavou schvaluje zapisovatele a ověřovatele zápisu o průběhu
osmého/2013 zasedání zastupitelstva obce dle návrhu.
Hlasování č. l:
Pro – 7,
proti – 0,
zdržel se hlasování – 0.
Usnesení č. 1 bylo přijato.
Návrh programu osmého/2013 zasedání Zastupitelstva obce Skalice nad Svitavou včetně
navrženého rozšíření o bod 7.:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Zahájení
Technický bod
Rozpočtové opatření č. 5
Směrnice k aplikaci reálné hodnoty majetku určeného k prodeji
Smlouva o výpůjčce a o budoucím zřízení věcného břemene
Volba místostarosty
Odměna místostarosty
Různé, diskuse
Závěr

Hlasování č. 2:
Pro – 7,
proti – 0,
zdržel se hlasování – 0.
Program osmého/2013 zasedání Zastupitelstva obce Skalice nad Svitavou byl schválen.

Bod č. 3
Rozpočtové opatření č. 5
Starosta obce seznámil přítomné s návrhem v pořadí páté změny rozpočtu na rok 2013, který
připravila paní Mazalová, účetní obce Skalice nad Svitavou. Rozpočtové opatření č. 5 upravuje
jednotlivé položky rozpočtu na straně příjmů i výdajů v celkové výši:
Příjmy + 63 200,- Kč
Výdaje + 63 200,- Kč
Usnesení č. 2
Zastupitelstvo obce Skalice nad Svitavou schvaluje Rozpočtové opatření č. 5 v navrženém znění.
Hlasování č. 3:
Pro – 7,
proti – 0,
zdržel se hlasování – 0.
Usnesení č. 2 bylo přijato.
Bod č. 4
Směrnice k aplikaci reálné hodnoty majetku určeného k prodeji
Jedná se o směrnici upravující účtování o prodeji majetku.
Usnesení č. 3
Zastupitelstvo obce Skalice nad Svitavou schvaluje směrnici č. 12 Směrnici k aplikaci reálné
hodnoty majetku určeného k prodeji dle návrhu.
Pro – 7,
proti – 0,
zdržel se hlasování – 0.
Hlasování č. 4:
Usnesení č. 3 bylo přijato.
Bod č. 5
Smlouva o výpůjčce a o budoucím zřízení věcného břemene
Jedná se o výpůjčku pozemků ve vlastnictví obce po dobu výstavby přípojky Krhova na obecní
vodovod a následné zřízení věcného břemene za úplatu.
Usnesení č. 4
Zastupitelstvo obce Skalice nad Svitavou schvaluje Smlouvu o výpůjčce a o budoucím zřízení
věcného břemene se Svazkem vodovodů a kanalizací měst a obcí (stavba Krhov – napojení na
vodní zdroj Skalice nad Svitavou).
Hlasování č. 5:
Pro – 7,
proti – 0,
zdržel se hlasování – 0.
Usnesení č. 4 bylo přijato.
Bod č. 6
Volba místostarosty
Pan Mgr. Petr Řezníček potvrdil informaci pana starosty, že se z důvodu časové zaneprázdněnosti
vzdává k 31. 10. 2013 funkce místostarosty a poděkoval zastupitelům za dosavadní spolupráci. Pan
starosta Ing. Černý poděkoval panu Mgr. Řezníčkovi za práci, kterou ve funkci místostarosty
vykonával a navrhl, vzhledem k dosavadnímu přístupu k práci pro obec, který je velmi přínosný, na
pozici místostarosty zvolit paní Mgr. Šmerdovou.V rozpravě k tomuto bodu jiný návrh na obsazení
funkce místostarosty obce podán nebyl, pan starosta tedy zformuloval návrh usnesení a nechal
hlasovat.
Usnesení č. 5
Zastupitelstvo obce Skalice nad Svitavou volí místostarostkou obce Mgr. Gabrielu Šmerdovou
s nástupem do funkce od 1. 11. 2013.
Hlasování č. 6:
Pro – 6,
proti – 0,
zdržel se hlasování – 1.
Usnesení č. 5 bylo přijato.

Místostarostou obce Skalice nad Svitavou byla od 1.11.2013 zvolena paní Mgr. Gabriela Šmerdová.
Mgr. Šmerdová poděkovala zastupitelům za důvěru a vzdala se výkonu funkce předsedkyně
kontrolního výboru obce, kterou vykonávala dosud.
Pan starosta Ing. Černý navrhl zvolit předsedou kontrolního výboru pana Mgr. Petra Řezníčka, jiný
návrh nebyl podán.
Usnesení č. 6
Zastupitelstvo obce Skalice nad Svitavou volí předsedou kontrolního výboru Mgr. Petra Řezníčka
s nástupem do funkce od 1. 11. 2013.
Hlasování č. 7:
Pro – 6,
proti – 0,
zdržel se hlasování – 1.
Usnesení č. 6 bylo přijato.
Bod č. 7
Odměna místostarosty
Pan starosta navrhl, aby odměna za výkon funkce místostarosty zůstala ve stejné výši jako doposud,
tedy 5 000,- Kč hrubého.
Usnesení č. 7
Zastupitelstvo obce Skalice nad Svitavou schvaluje odměnu místostarostky ve výši 5 000,- Kč
s výplatou od 1. 11. 2013.
Pro – 7,
proti – 0,
zdržel se hlasování – 0.
Hlasování č. 8:
Usnesení č. 7 bylo přijato.
Bod č. 8
Různé, diskuse
Pan starosta informoval přítomné o
•
•
•
•

•
•
•

Opakované žádosti p. Bejčka, domovníka bytových domů č. 161 a 162 o úpravu místní
komunikace – p. Bejček bude panem starostou přizván k osobnímu jednání.
Plánu kalkulace vodného na rok 2014 – ke 3 navrženým variantám VAS Boskovice se
zastupitelé vyjádří na příštím zasedání.
Akcích Správy a údržby silnic Blansko – 1. – 2. 11. proběhne rekonstrukce povrchu
vozovky silnice kolem obecního úřadu, 3. – 4. 11. proběhne rekonstrukce povrchu vozovky
silnice od konce obce směrem na Sebranice po křižovatku se silnicí na Boskovice
Žádosti o opravu mostu u obchodu a řešení stavu silnice na návsi a odpovědi – výsledkem je
zadání zpracování investičního záměru na rekonstrukci průtahu obcí od železničního
přejezdu včetně mostu u obchodu po konec obce směr Sebranice (rozděleno na 3 stavby: od
přejezdu po most, náves po křižovatku u bývalého hostince, od hostince po konec obce)
Rozšiřování výrobního areálu firmy Baumüller
Koupi jatek firmou Steinhauser, zprovoznění od poloviny roku 2014
Záměru MJM Litovel na výstavbu 4 sil o celkové kapacitě 12.000 tun (stejná kapacita jako 3
sila na sile Soufflet Agro) – na příští zasedání zastupitelstva obce bude pozván zástupce
společnosti, aby záměr představil.

V 18:05 hodin se na jednání zastupitelstva dostavil pan Ing. Skřipský. Od této chvíle bylo jednání
přítomno 8 zastupitelů obce.
Pan Ing. Skřipský informoval o stavu plánované přeložky toku Výpustek – vzhledem
k organizačním změnám a nedostatku financí lze očekávat zpracování projektové dokumentace
nejdříve v roce 2015, budou-li vypsány podobné dotační programy EU jako v uplynulém
plánovacím období.

Pan starosta dále informoval přítomné o
•
•

•
•

•

Ukončené rekonstrukci veřejného osvětlení k firmě Baumüller
Oznámeních MÚ Boskovice – odbor výstavby a ÚP
o Územní souhlas – přípojka kabelu NN k firmě Helivo
o Rozhodnutí – změna stavby před jejím dokončením – prodloužení lhůty k dokončení
stavby do 31. 12. 2015 – firma Baumüller
o Oznámení zahájení územního řízení – „Oplocení obory Rovná“ – Jan Vladík
Oznámeních MÚ Boskovice, odbor TOŽP
o Závazné stanovisko – souhlas k vydání ÚR a povolení o přípustnosti stavby –
„Oplocení obory Rovná“ – Jan Vladík
Oznámeních MÚ Boskovice – odbor výstavby a ÚP
o Oznámení o projednávání návrhu zadání Změny č. IV územního plánu obce Svitávka
o Výzva – Vyjádření k podanému odvolání – Rozhodnutí odstranění stavby „oplocení,
bazén, letní kuchyň“ – Libuše Konečná
o Rozhodnutí – Dodatečné povolení stavby – Pavel Rychnovský
o Drážní úřad – Rozhodnutí o zrušení vlečky Jednota, spotřební družstvo
v Boskovicích
Posezení s harmonikou na obecním úřadě – pozvání přítomných na 8. 11. 2013

Pan Mgr. Řezníček, v souvislosti s plánovanou výstavbou oplocení obory Rovná, navrhl provést
posouzení možnosti těžby dříví v obecním lese.
Pan Burgr doufá, že nový povrch silnice kolem obecního úřadu vyřeší i špatné nájezdy k RD přes
přilehlý chodník.
Paní Valnohová se dotazovala na zřízení autobusové zastávky v lokalitě „Na Skále“ – probíhá
zjišťování podmínek za jakých by bylo možné záměr uskutečnit.
Paní Janošková se dotazovala na stav řešení víceúčelového objektu – probíhají jednání s firmou
Argona o možné koupi části jejích nemovitostí.
Bod č. 9
Závěr
V 18:30 hodin poděkoval starosta přítomným za připomínky a příspěvky do diskuse, všem
přítomným za účast na jednání a osmé/2013 zasedání Zastupitelstva obce Skalice nad Svitavou
ukončil.

Ve Skalici nad Svitavou 24. 10. 2013
Zapisovatel: Mgr. Petr Řezníček

Ověřovatelé: p. Vladimír Barták

Starosta:

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

p. Pavel Polák

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

Ing. Richard Černý

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

