Zápis
o průběhu 9/2013 zasedání Zastupitelstva obce Skalice nad Svitavou
konaného dne 7. 11. 2013 v zasedací místnosti obecního úřadu ve Skalici nad Svitavou

Bod č. 1
Zahájení
Starosta obce Ing. Richard Černý zahájil v17,30 hodin deváté/2013 zasedání Zastupitelstva
obce Skalice nad Svitavou a přivítal všechny přítomné.
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. 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: dočasně Ing. Skřipský, p. Horbas
Hosté: 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://skalicenadsvitavou.cz.
Za zapisovatele starosta navrhl Mgr. Šmerdovou.
Za ověřovatele zápisu o průběhu 9/2013 zasedání Zastupitelstva obce navrhl starosta Ing.
Mikuláška a p. Burgra.
Ze strany zastupitelů nebyl vznesen žádný proti návrh.
Usnesení č. 1
Zastupitelstvo obce Skalice nad Svitavou schvaluje zapisovatele a ověřovatele zápisu o
průběhu 9/2013 zasedání Zastupitelstva obce dle předloženého návrhu.
Hlasování č. 1:
Pro: 7
Usnesení č. 1 bylo přijato

Proti: -

Zdržel se: -

Starosta seznámil přítomné s návrhem programu 9/2013 zasedání Zastupitelstva obce Skalice
nad Svitavou:
1.
2.
3.
4.
5.

Zahájení
Technický bod
Záměr společnosti MJM Litovel na výstavbu skladovacích sil
Různé, diskuse
Závěr

K předloženému návrhu nebyl vznesen žádný protinávrh ani návrh na doplnění programu.

Usnesení č. 2
Zastupitelstvo obce Skalice nad Svitavou schvaluje program 9/2013 zasedání Zastupitelstva
obce dle předloženého návrhu.
Pro: 7
Hlasování č. 2:
Usnesení č. 2 bylo přijato

Proti: -

Zdržel se: -

Na jednání se v 17, 55 hodin dostavil Ing. Skřipský, přítomno 8 zastupitelů.

Bod č. 3
Záměr společnosti MJM Litovel na výstavbu skladovacích sil
Starosta v úvodu uvedl záměr společnosti MJM Litovel na výstavbu skladovacích sil a
posklizňové linky a přivítal zástupce společnosti Ing. Ondřeje Buchera a předal mu slovo. Ing.
Bucher seznámil přítomné se společností, která působí v olomouckém kraji a má střediska
v Litovli a Šternberku. Společnost je zaměřena na obchodování s hnojivy, ropnými produkty,
pesticidy a na výkup rostlinných produktů. Seznámil přítomné se záměrem společnosti a
předložil fotodokumentaci. Následně odpovídal na dotazy přítomných. Na dotaz pana
Šplíchala, jak bude řešena doprava, hlučnost a prašnost uvedl, že hlučnost by měla být
maximálně do 50 decibelů, součástí stavby nebude sušička. Prašnost je řešena technicky a
neměla by zatěžovat. Doprava bude nákladními auty při navážce, při expedici se předpokládá
z 20% až 30% využití vagónové dopravy s využitím vagónové vlečky. Na dotaz, kolik
počítají přijmout zaměstnanců, uvedl zástupce společnosti, že uvažují o dvou nových
zaměstnancích a v sezóně chtějí navíc využívat brigádníky.
Starosta upozornil na skutečnost, že každý obdobný záměr je vnímán občany právě ve vztahu
k nárůstu dopravy v předmětné lokalitě, zejména s ohledem na občany zde bydlící a dále
mající vliv na kvalitu komunikace.
Pan Barták upozornil, že největší problém vidí právě v pohybu chodců v komunikaci
z důvodu chybějícího chodníku.
Pan Flax upozornil na neukázněnost řidičů.
Na závěr zástupce společnosti MJM Litovel uvedl, že mají zájem ve Skalici nad Svitavou
působit a že určitě budou hledat způsob vzájemné spolupráce s obcí. Starosta poděkoval a
vzhledem k tomu, že již nebyly na dané téma dotazy, bod ukončil.

Bod č. 4
Různé, diskuse
Pan starosta informoval přítomné o
• Oznámení záměru „Sklad přípravků na ochranu rostlin HELIVO s.r.o. (Skalice nad
Svitavou)“, záměr bude podroben zjišťovacímu řízení, k dispozici na obecním úřadě,
krajském úřadě, www cenia
K danému uvedla paní Nováková, že je nutné si věc pohlídat, protože látky, které se zde
budou uskladňovat jsou často velice nebezpečné. Starosta upozornil, že věc je zveřejněna na
úřední desce, bude o něm informováno rozhlasem a každý má možnost se k věci vyjádřit.
• Starosta pozval přítomné na posezení s harmonikou, které se koná dne 8. 11. v 17:00
hod na obecním úřadě

• Starosta informoval přítomné o konání výstavy o „Nedokončené Hitlerově dálnici“ ve
dnech 23. a 24. 11., v době od 10:00 – 17:00 hod v zasedací místnosti OÚ Skalice nad
Svitavou
• Starosta seznámil přítomné s konáním sbírky použitého ošacení – Diakonie Broumov
ve dnech 11. a 12. 11. v době od 8:00 – 17:00 hod
Starosta uvedl, že z jeho strany je to vše a vyzval přítomné, zda mají další podněty do diskuse.
Do diskuse se zapojil pan Káčerik st., který s povděkem kvitoval opravu komunikace směrem
na Jabloňany. Současně upozornil na skutečnost, že v úrovni jeho garáže je nedostatečné
převýšení a je nebezpečí, že mu do garáže poteče voda. Vznesl požadavek na umístění
kanálové vpusti, což by mělo dle jeho vyjádření věc vyřešit. Starosta přislíbil věc prověřit a
najít vhodné technické řešení.
Dále se do diskuse zapojil pan Martin Mikulášek. Dotazoval se na stav jeho podání ve věci
poškození jeho nemovitosti při opravě místní komunikace. Odpověděla mu Mgr. Šmerdová,
že věc byla Policií ČR postoupena Komisi k projednávání přestupků a je v řízení. Dále pan
Mikulášek požadoval vysvětlení, proč je na jeho pozemku navezena hlína a trvá na jejím
odstranění. Odpověděl pan Barták, že hlínu dovezl on, mluvil o tom s paní Mikuláškovou.
Starosta uvedl, že hlína bude odvezena. Dále pan Mikulášek upozornil na příslib, že budou
vyčištěny odtokové žlaby u jeho nemovitosti. Ing. Skřipský upozornil pana Mikuláška na jeho
povinnost zajistit, aby voda z jeho nemovitosti nestékala na obecní pozemek p. č. 479/27. Pan
Mikulášek na to odpověděl, že nemovitost je v asanačním pásmu a on na ní nesmí provádět
žádné opravy. Mgr. Šmerdová uvedla, že uvedené mu v žádném případě jako vlastníkovi
nebrání v péči o jeho nemovitost. Starosta na podnět Ing. Skřipského ukončil na dané téma
diskusi s tím, že odtokové žlaby budou vyčištěny.
Vzhledem k tomu, že se do diskuse již nikdo nepřihlásil, starosta tento bod jednání ukončil.

Bod č. 5
Závěr
V 19,00 hodin starosta poděkoval všem přítomným za účast a za podněty a připomínky do
diskuse a deváté zasedání Zastupitelstva obce Skalice nad Svitavou ukončil.

Ve Skalici nad Svitavou 07. 11. 2013

Zapsala: Mgr. Gabriela Šmerdová

Ověřovatelé: Radomír Burgr

Starosta:

………………………………….

Ing. Josef Mikulášek

…………………………………..

Ing. Richard Černý

…………………………………..

