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Informace Zastupitelstva obce
Ze zasedání zastupitelstva obce dne 12. 12. 2013:
Zapisovatelem o průběhu zasedání ZO byla zvolena Mgr. Šmerdová a ověřovateli p.
Horbas a Ing. Skřipský. Přítomno bylo 9 zastupitelů. Hosté: 5 občanů.
Rozpočtové opatření č. 6
Účetní obce seznámila zastupitele s rozpočtovým opatřením s odůvodněním
jednotlivých položek.
Usnesení č. 2
Zastupitelstvo obce Skalice nad Svitavou schvaluje Rozpočtové opatření č. 6 dle návrhu.
Hlasování č. 3:
Pro - 9 ,
proti – 0,
zdržel se hlasování – 0.
Usnesení č. 2 bylo přijato.
Starosta dále požádal zastupitele o souhlas s provedením případného dalšího
rozpočtového opatření ke konci účetního období 2013.
Usnesení č. 3
Zastupitelstvo obce Skalice nad Svitavou uděluje starostovi souhlas k provedení
případného rozpočtového opatření do konce roku 2013 do výše 40.000,- Kč.
Hlasování č. 4:
Pro – 9,
proti – 0,
zdržel se hlasování – 0.
Usnesení č. 3 bylo přijato.
Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje
Zastupitelstvem JMK byla obci schválena neinvestiční dotace pro JSDH ve výši 20.000,Kč na opravu a vybavení dopravního automobilu, pořízení výstroje a výzbroje. Jde o
druhou etapu v rámci podané žádosti z února tohoto roku.
Usnesení č. 4
Zastupitelstvo obce Skalice nad Svitavou schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace
z rozpočtu Jihomoravského kraje na Jednotku Sboru dobrovolných hasičů.
Hlasování č. 5:
Pro - 9 ,
proti – 0,
zdržel se hlasování – 0.
Usnesení č. 4 bylo přijato.
Jmenování inventarizační komise
Starosta jmenoval členy Inventarizační komise a členy dílčích inventarizačních komisí
k provedení inventarizace majetku a závazků k 31. 12. 2013.
Rozpočtové provizorium
Starosta seznámil zastupitele s obsahem rozpočtového provizoria na období od 1. 1.
2014 do schválení rozpočtu obce na rok 2014.
Usnesení č. 5
Zastupitelstvo obce Skalice nad Svitavou schvaluje rozpočtové provizorium na období
od 1. 1. 2014 do schválení rozpočtu obce na rok 2014 podle návrhu.
Hlasování č. 6:
Pro - 9 ,
proti – 0,
zdržel se hlasování – 0.
Usnesení č. 5 bylo přijato.
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Různé, diskuse
Starosta seznámil přítomné s obsahem své stížnosti na kouření ve společných prostorách
bytového domu č.p. 58 ve Skalici nad Svitavou.
Usnesení č. 6
Zastupitelstvo obce Skalice nad Svitavou ukládá předložit návrh nového domovního
řádu se zapracováním zákazu kouření ve společných prostorách bytového domu č.p. 58.
Hlasování č. 7:
Pro - 9,
proti – 0,
zdržel se hlasování – 0.
Usnesení č. 6 bylo přijato.
Žádost Muzea Boskovicka o finanční příspěvek
Muzeum Boskovicka požádalo o poskytnutí finančního příspěvku na vydání knihy
Vlastivěda Boskovicka 3. Svazek.
Usnesení č. 7
Zastupitelstvo obce Skalice nad Svitavou schvaluje finanční příspěvek ve výši 1 500 Kč
na vydání knihy Vlastivěda Boskovicka 3. Svazek.
Hlasování č. 8:
Pro – 7,
proti – 0,
zdržel se hlasování – 2.
Usnesení č. 7 bylo přijato.
Starosta dále seznámil přítomné s níže uvedenými záležitostmi:
Drážní úřad Olomouc – Rozhodnutí – povolení k odstranění stavby: „Zrušení a snesení
vlečky Jednota, spotřební družstvo v Boskovicích“
MÚ Boskovice – Územní rozhodnutí – „Oplocení obory Rovná“
Výše vodného pro rok 2014 zůstává stejná jako v roce 2013, tedy pohyblivá složka ve
výši 34,90 Kč/m3 bez DPH a nejnižší pevná složka 570,- Kč na jedno odběrné místo.
Poplatek za svoz komunálního odpadu zůstává pro rok 2014 ve výši 450,- Kč na osobu.
Informace o projektech obce:
uskutečněné: rekonstrukce veřejného osvětlení k firmě Baumüller (náklady 99.000,Kč), opravy místních komunikací (229.000,- Kč)
plánované: rekonstrukce místní komunikace k firmě Baumüller, zateplení MŠ (záleží od
výsledku dotačního řízení), víceúčelové hřiště, chodník na návsi, chodník pod bytovými
domy čp. 151-153, územní plán, nově se připravuje projekt dětského hřiště v přírodním
stylu při MŠ, na který budeme žádat o dotaci
V diskusi dále vystoupil pan Burgr, který uvedl, že občané se pochvalně vyjadřují
k vánočnímu stromu a poděkoval panu Bartákovi.
Z řad občanů vystoupil pan Flax, který poděkoval zastupitelům za jejich práci.
_______________________________________________________________________
Všechna jednání zastupitelstva obce jsou veřejná, každý se jich může v případě zájmu
zúčastnit. Do jednotlivých zápisů z jednání zastupitelstva může občan na požádání
nahlédnout a také jsou zveřejněny na internetových stránkách obce. O konání
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jednotlivých zasedání jsou občané dopředu informováni. Přijďte se přesvědčit o práci
Vámi volených zastupitelů osobně.

Informace z obce
Hospodaření obce v roce 2013
Příjmy:
- rozpočet upravený:
7,901.700,- skutečnost k 31. 12. 2013:
7,992.506,43 tj. 101,1%
Výdaje:
- rozpočet upravený:
7,738.500,- skutečnost k 31. 12. 2013:
6,200.506,13 tj. 80,1%
Rozdíl mezi příjmy a výdaji rozpočtu představuje financování, kde částka 460.400,- Kč
byla určena na splátky úvěrů a zbývající část ve výši 1,331.600,30 je tvorba úspory.
K 31. 12. 2013 zbývá ještě splatit 170.000,- Kč z úvěru od Komerční banky na
Dofinancování infrastruktury Na Skále. Zůstatek finančních prostředků na běžném účtu
u Komerční banky, a.s. činí k 31. 12. 2013 3,347.728,51 Kč a u České národní banky,
a.s., pobočka Brno 10.203,52 Kč.
Příjmy obce tvoří daňové a nedaňové příjmy. V tabulce jsou uvedeny daňové příjmy za
období 2008 – 2013 (v tis. Kč):
Rok
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Příjem
4 668
4 164
4 461
4 548
4 973
6 055
Přírůstek daňových příjmů v roce 2013 oproti roku 2012 činí 1.082 tis. Kč. Na tomto
nárůstu se podílela novela Zákona o rozpočtovém určení daní.

Z činnosti obce
Na začátku měsíce ledna byla podána žádost o dotaci na projekt dětského hřiště při
mateřské škole (hřiště by vzniklo nad mateřskou školou). Název projektu je „Přírodní
zahrada se zvířátky MŠ Skalice nad Svitavou.“ Projekt počítá s pozorováním zvířátek,
s herními prvky z přírodního materiálu, dále např. s altánem, ohništěm, záhonky a
výsadbou keřů a ovocných stromků. Realizace závisí od výsledku dotačního řízení.
V měsíci únoru bylo vypsáno výběrové řízení na zhotovitele víceúčelového hřiště.
Na úřední desce a na vývěsce u prodejny Jednota byl zveřejněn návrh rozpočtu obce na
rok 2014. Projednáván bude na zasedání zastupitelstva obce pravděpodobně ve čtvrtek
13. 3. 2014.
Ve čtvrtek 6. 2. 2014 se na obecním úřadě uskutečnilo pravidelné setkání zastupitelů,
ředitelky školy, zástupců organizací působících v obci a kulturní komise. Předmětem
byla společná debata o připravovaných akcích na rok 2014.

Místní poplatky v roce 2014
Místní poplatek za komunální odpad činí 450,- Kč na osobu a rok. Vlastníci rekreačních
objektů hradí 450,- Kč za rok.
-4 -

Poplatník je povinen uhradit místní poplatek buď jednorázově do 30. 4. 2014 nebo ve
dvou splátkách do 30. 4. a do 30. 6. v případě, že poplatek přesáhne v jedné bytové
jednotce částku 1.000,- Kč.
Místní poplatek ze psů činí za každého psa 100,- Kč. Pro příjemce důchodů činí
poplatek 60,- Kč. Majitel psa je povinen uhradit poplatek do 30. 4. 2014.
Poplatky je možno uhradit v hotovosti na Obecním úřadě nebo bezhotovostním
převodem na účet obce č.ú. 12127631/0100 u Komerční banky, a.s. (VS komunální
odpad 1340, VS poplatek za psa 1341, plátce uvede svou identifikaci).

Odpady v roce 2013
Celkem bylo sesbíráno 113,2 tuny směsného komunálního odpadu, 8,6 t objemného
odpadu, 4,1 t plastů, 2,3 t bílého skla, 5,9 t barevného skla a 3,4 t papíru.
Náklady obce na odvoz odpadů:
Směsný komunální odpad:
255.383,- Kč
Objemný odpad:
16.381,- Kč
Plast, sklo, papír:
91.327,- Kč
Nebezpečný odpad:
10.064,- Kč
Celkem:
373.155,- Kč
Odměna společnosti EKOKOM za vytříděný odpad: 42.913,- Kč.
Od občanů bylo za místní poplatek za komunální odpad vybráno za rok 2013 264.344,Kč.
Obec platila společnosti SITA CZ, a.s. za jednoho občana 422,- Kč ročně (za odvoz
popelnic). Zbylých 28,- Kč do částky 450,- Kč je příspěvek na odvoz kontejnerů.
Náklady na odpadové hospodářství (373.155,- Kč) po odpočtu příspěvku od společnosti
Ekokom (42.913,- Kč) činí 330.242,- Kč. Po vydělení počtem obyvatel (585 – po
odečtení těch s trvalým pobytem na ohlašovně) představuje podíl na jednoho obyvatele
565,- Kč.
Kontejnery na plast, papír a bílé a barevné sklo jsou umístěny naproti prodejně Jednota,
u bývalého hostince a na konci Školní ulice u bytovek. Velkoobjemový kontejner je
přistavován do prostranství naproti prodejně Jednota. O jeho přistavení jsou občané
informováni rozhlasem. Sběr nebezpečného odpadu a pneumatik probíhá dvakrát ročně.
Jarní svoz tohoto odpadu se uskuteční 12. 5. 2014. Vysloužilé elektrospotřebiče sbírá
dvakrát ročně Sbor dobrovolných hasičů. Hasiči také sbírají starý papír.
Knihovna
Knihovna je otevřena každé pondělí od 17:30 do 19:30 hod s výjimkou prázdnin. K 1. 1.
2014 bylo ve fondu knihovny celkem 4.746 knihovních jednotek. Z toho představovala
naučná literatura 600 svazků a krásná literatura 4.146 svazků. Přírůstky v minulém roce
činily 310 knih a úbytky 19 knih. Knihovna půjčuje knihy nejen z vlastního fondu, ale
také knihy z výměnného fondu Městské knihovny Boskovice. V knihovně je zdarma
přístup na internet.
Veškeré informace o obecní knihovně najdete na internetové stránce knihovny v rámci
webových stránek obce www.skalicenadsvitavou.cz.
Na Vaši návštěvu se těší knihovník Ing. Petr Havelka.
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Výstava fotografií na Obecním úřadě
V zasedací místnosti Obecního úřadu můžete shlédnout stálou výstavu historických
fotografií naší obce. Fotografie jsou ze soukromých sbírek p. Arnošta Roháčka a p.
Vladimíra Bartáka ml.

Uskutečněné akce
Turnaj v bowlingu
V pátek 7. 2. 2014 se skalické družstvo ve složení Monika Novotná, Luboš Šmerda,
Milan Ševčík a Vladimír Barták zúčastnilo druhého ročníku turnaje Svazku obcí Svitava
v bowlingu. Hrálo se v blanenské herně. Skalické družstvo obsadilo v konkurenci 8
družstev šesté místo. Zvítězila Obora.

Plánované akce
Kulturní komise pořádá v sobotu 8. 3. 2014 v zasedací místnosti OÚ Košt domácích
pálenek a koblížků.
 SBĚR VZORKŮ JE OD 14:00 DO 15:00 HODIN
 MINIMÁLNÍ MNOŽSTVÍ VZORKU JE 0,5 L PÁLENKY, NEBO 15 KOBLIH.
POČET VZORKŮ OD JEDNOHO SOUTĚŽÍCÍHO NENÍ OMEZEN
 VSTUPNÉ PRO NESOUTĚŽÍCÍ JE 50 Kč, SOUTĚŽÍCÍ MAJÍ VSTUP
ZDARMA
 DEGUSTACE A BODOVÁNÍ VZORKŮ PROBÍHÁ ANONYMNĚ (KAŽDÝ
VZOREK JE OZNAČEN POUZE ČÍSLEM)
 ŠTAMPRLE S SEBOU
 ZAČÁTEK DEGUSTACE JE V 15:30 HODIN
 VYHODNOCENÍ SOUTĚŽE JE V 18:30 HODIN

V pondělí 17. 3. 2014 se uskuteční zájezd do Mahenova divadla na představení
Scapinova šibalství. Odjezd autobusu je v 17,30 hod z návsi. Zájemci se mohou hlásit
společně s úhradou 155 Kč u paní Mazalové na OÚ.
V sobotu 12. 4. 2014 se uskuteční tradiční Skalická desítka a Boj o 1. místo.
V sobotu 10. 5. 2014 se bude konat zájezd pro rodiče s dětmi do ZOO Olomouc. Děti
mají dopravu zdarma, dospělí za 50 Kč. Vstupné si hradí účastníci sami. Bližší
informace budou zveřejněny v průběhu března.
Skalická pouť se uskuteční v neděli 25. května 2014.
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Organizace v obci
TJ Sokol Skalice nad Svitavou – oddíl kopané
■ Přípravné zápasy mužstva mužů SKALICE na umělé trávě v Boskovicích
Neděle 16.března 2014
Sobota 22.března 2014
Neděle 30.března 2014
Neděle 30.března 2014

-

zač. v
zač. v
zač. v
zač. v

17.00hod.
19.00hod.
11.00hod.
18.00hod.

SKALICE – Vísky
SKALICE – Kořenec
SKALICE „A“ – Letovice
SKALICE „B“ – Voděrady

■ Taneční zábavy TJ Sokol na výletišti
Pátek 23.5.2013 – zač. ve 21.00hod. Předpouťová taneční zábava – hraje DJ Falki
Sobota 24.5.2013 – zač. ve 21.00hod. Pouťová taneční zábava
– hraje Akcent
■ Utkání bývalých hráčů
Pouťové exhibiční utkání hráčů nad 35let
Neděle 25.5.2014 – zač. v 16.30hod. SKALICE – soupeř v jednání
■ Zahájení mistrovských utkání mužů v jarní části sezóny 2013/2014
16.kolo Neděle 6.4.2014 - zač. ve 13.00 hod.
16.kolo Neděle 6.4.2014 - zač. v 15.30 hod.

SKALICE „B“ - Boskovice „B“
SKALICE „A“ - Adamov

TABULKA – III.třída muži – PO PODZIMNÍ ČÁSTI 2013
1. Svitávka
14
9
1
2. SKALICE „A“
14
8
3
3. Vísky
14
9
0
4. Kunštát „B“
14
8
2
5. Adamov
14
8
1
6. Letovice
14
7
1
7. Vranová
14
6
3
8. Ráječko „B“
14
6
3
9. Knínice
14
6
1
10. Velké Opatovice
14
5
2
11. Lažany
14
4
4
12. Ostrov u Macochy
14 4
2
13. Benešov
14
3
3
14. Lysice
14
1
2

4
3
5
4
5
6
5
5
7
7
6
8
8
11

46:22
31:21
44:38
32:26
41:30
41:31
40:36
35:35
36:30
20:31
21:29
25:27
35:46
11:56

28
27
27
26
25
22
21
21
19
17
16
14
12
5

TABULKA – IV.třída muži – PO PODZIMNÍ ČÁSTI 2013
1. Doubravice „B“
14
9
2
2. Boskovice „B“
14
8
4
3. Bořitov „B“
14
8
4
4. Vavřinec „B“
14
8
3
5. Jedovnice „B“
14
8
2
6. Svitávka „B“
14
7
3
7. Lipůvka „B“
14
7
1
8. Voděrady
14
7
1
9. Cetkovice
14
6
3
10. SKALICE „B“
14
4
1
11. Lažánky
14
3
2

3
2
2
3
4
4
6
6
5
9
9

49:28
46:23
45:30
43:24
55:28
46:34
35:39
34:38
43:39
29:49
31:45

29
28
28
27
26
24
22
22
21
13
11
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12. Kořenec „B“
13. Lomnice
14. Vilémovice „B“

14
14
14

2
1
2

4
5
1

8
8
11

21:50 10
16:35 8
17:48 7

TK STOPA
Stejně jako každý rok, tak i letos se v naší obci vybíralo na Tříkrálovou sbírku. K Vašim
dveřím přišel Melichar, Baltazar a Kašpar, zazpívali písničku a vy jste je štědře
odměnili. Za to Vám patří velký dík, protože letos se vybralo přes devět tisíc korun. Tato
částka bude z velké části rozdělena potřebným v Okresní charitě Blansko. Jen pro
představu se v našem okrese vybrala tato neuvěřitelně vysoká částka: 1,580.948 Kč.
Velké poděkování patří dětem, které obec obcházeli, zpívali a rozdávali cukry a
propagační letáčky. Protože nic se neděje samo a vždy za každou aktivitou někdo stojí,
chtěla bych tímto poděkovat jménem svým a troufám si napsat i jménem Vaším paní
Dagmar Odehnalové, která se o Tříkrálovou sbírku ve Skalici stará několik let.

text a foto Věra Valnohová
K poděkování se připojuje Oblastní charita Blansko a Obec Skalice nad Svitavou.
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Oddíl Stopa zve všechny příznivce pěkné hudby a dobré zábavy na již 27. ročník
Dětské Porty, která se uskuteční v kulturním domě na Krhově dne 1. 3. 2014. Srdečně
zvou pořadatelé.
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Sbor dobrovolných hasičů
11.ledna -

Výroční valná hromada SDH Skalice nad Svitavou v zasedací místnosti
OÚ, za účasti 20 členů.

18.ledna -

Okrsková výroční schůze okrsku Skalice v KD ve Voděradech.

8.února -

Hasičský ples okrsku Skalice. Tentokrát se konal ve Voděradech. Náš sbor
pomáhal s přípravami a také poctivě sháněl ceny do tomboly. Ze Skalice
jede autobusem 70 lidí.

Plánované akce SDH:
16.dubna - Sběr železného šrotu.
23.dubna - Sběr papíru – mladí hasiči.
30.dubna - Pálení čarodějnic – párky pro děti zdarma.
3.května -

Sběr vysloužilých elektrospotřebičů na hasičské zbrojnici.

7.května -

Účast členů SDH ve svátečních stejnokrojích na průvodu ke Dni vítězství.

23.-25.května - Tradiční Pouťové posezení na hasičské zbrojnici.
14.června - Oslavy výročí 110 let od založení SDH Skalice nad Svitavou.
Tuto akci již poctivě připravujeme. Až budeme mít potvrzenou účast
jednotlivých sborů s jejich technikou, budeme vše ihned zveřejňovat na
našich internetových stránkách. Stejně tak i předběžný program oslav. Pro
začátek můžeme prozradit,
že celá akce se bude odehrávat v okolí naší hasičské zbrojnice a
v prostorách parku před obchodem.
Prosíme o pomoc!!!
V programu našich oslav budeme věnovat nemalou pozornost historii našeho
sboru.
Archiv SDH ale bohužel neobsahuje mnoho dobových historických fotografií.
Proto prosíme naše spoluobčany, kteří by doma mohli mít nějaké staré fotografie
týkající se historie našeho sboru (především zásahové techniky), aby nám je
zapůjčily na ofocení.
Děkuji.
Barták Vladimír, starosta SDH
Telefon: 777 318 705
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Společenská kronika
V měsících lednu a únoru oslavili nebo oslaví svá životní jubilea tito naši občané:
Pan Karel Veselý
96 let
Paní Karolína Mazalová
90 let
Paní Danuše Brettšnajderová 88 let
Paní Božena Jalová
87 let
Pan Antonín Brettšnajder
86 let
Paní Zdenka Navrátilová
80 let
Paní Drahomíra Valíčková
75 let
Paní Marta Sklenářová
65 let
Paní Marie Skoumalová
65 let
Našim milým oslavencům přejeme hodně zdraví, spokojenosti, rodinné pohody a plno
elánu do dalších krásných let života.

V minulém období se narodili tito noví občánci: Ellen a Emma Grmelovy a
Beáta Křičková.
Vítáme je mezi námi a přejeme jim vše nejlepší.

V měsíci lednu opustil naše řady:
Pan František Vetchý
Čest jeho památce!

Naše obec má 617 obyvatel.

Obecní úřad Skalice nad Svitavou
Skalice nad Svitavou 48, 679 01
tel. 516 469 136, 607 830 446 - starosta
e-mail: ou@skalicenadsvitavou.cz
www.skalicenadsvitavou.cz
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