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Informace Zastupitelstva obce
Ze zasedání zastupitelstva obce dne 13. 3. 2014:
Zapisovatelem o průběhu zasedání ZO byla zvolena Mgr. Šmerdová a ověřovateli p.
Barták a p. Burgr. Přítomno bylo 9 zastupitelů. Hosté: 5 občanů.
Rozpočet obce na rok 2014
Starosta seznámil přítomné s návrhem úprav vyvěšeného rozpočtu. Úpravy tvoří přílohu
zápisu.
Usnesení č. 2
Zastupitelstvo obce Skalice nad Svitavou schvaluje rozpočet obce na rok 2014 jako
schodkový: příjmy 7,946.500 Kč, výdaje 8,601.800 Kč, financování 655.300 Kč.
Hlasování č. 3:
Pro - 8,
proti – 0,
zdrţel se hlasování – 0.
Usnesení č. 2 bylo přijato.
Rozpočtový výhled na roky 2015-2016
Usnesení č. 3
Zastupitelstvo obce Skalice nad Svitavou schvaluje Rozpočtový výhled obce na roky
2015 – 2016 dle návrhu.
Hlasování č. 4:
Pro - 8,
proti – 0,
zdrţel se hlasování – 0.
Usnesení č. 3 bylo přijato.
V 17,45 hodin se na jednání ZO Skalice nad Svitavou dostavil zastupitel p. Horbas. Na
jednání je přítomno 9 zastupitelů.
Výběrové řízení na zhotovitele víceúčelového hřiště
Starosta vyzval Mgr. Šmerdovou, jako členku výběrové komise, aby seznámila
zastupitele s průběhem výběrového řízení. Mgr. Šmerdová podala krátkou zprávu
z jednání komise pro otevírání a hodnocení nabídek a seznámila je s výsledkem
výběrového řízení a přednesla doporučení výběrové komise, která navrhla ZO Skalice
nad Svitavou uzavřít smlouvu se společností Ekoterm CZ, s.r.o. Letovice s nejniţší
nabídkovou cenou 955.253,- Kč včetně DPH.
Usnesení č. 4
Zastupitelstvo obce Skalice nad Svitavou schvaluje doporučení hodnotící komise pro
veřejnou zakázku malého rozsahu „Víceúčelové hřiště Skalice nad Svitavou,“ která
vyhodnotila společnost Ekoterm CZ, s.r.o. Letovice jako dodavatele s nejniţší
nabídkovou cenou 955.253,- Kč včetně DPH, schvaluje Smlouvu o dílo a pověřuje
starostu jejím podpisem.
Hlasování č. 5:
Pro - 9,
proti – 0,
zdrţel se hlasování – 0.
Usnesení č. 4 bylo přijato.
Plán financování obnovy vodovodu a kanalizace
Usnesení č. 5
Zastupitelstvo obce Skalice nad Svitavou schvaluje Plán financování obnovy vodovodu
a kanalizace – aktualizaci č. 1/2013.
Hlasování č. 6:
Pro - 9,
proti – 0,
zdrţel se hlasování – 0.
Usnesení č. 5 bylo přijato.
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Strategie MAS Boskovicko PLUS
Usnesení č. 6
Zastupitelstvo obce Skalice nad Svitavou schvaluje zařazení správního území obce do
územní působnosti Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Boskovicko
PLUS na období 2014-2020.
Hlasování č. 7:
Pro - 9,
proti – 0,
zdrţel se hlasování – 0.
Usnesení č. 6 bylo přijato.
Smlouva o zřízení věcného břemene
Jedná se o stavbu „Skalice n. S., kab. NN Čuříková, Svobodová.“ Byla sepsána smlouva
o smlouvě budoucí.
Usnesení č. 7
Zastupitelstvo obce Skalice nad Svitavou schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene
se společností E.ON Distribuce, a.s. na pozemku p.č. 506/1, k.ú. Skalice nad Svitavou –
stavba „Skalice n. S., kab. NN Čuříková, Svobodová.“
Hlasování č. 8:
Pro - 9,
proti – 0,
zdrţel se hlasování – 0.
Usnesení č. 7 bylo přijato.
Příspěvky neziskovým organizacím
Usnesení č. 8
Zastupitelstvo obce Skalice nad Svitavou schvaluje příspěvky neziskovým organizacím
na rok 2014 takto:
TK Stopa 13.000,- Kč, TJ SOKOL 50.000,- Kč, Sbor dobrovolných hasičů 30.000,- Kč.
Hlasování č. 9:
Pro - 9,
proti – 0,
zdrţel se hlasování – 0.
Usnesení č. 8 bylo přijato.
Návrh na vyřazení nepotřebného majetku
Starosta vyzval Mgr. Řezníčka, aby seznámil zastupitele s návrhem na vyřazení majetku
– účet 028 a účet 021.
Usnesení č. 9
Zastupitelstvo obce Skalice nad Svitavou schvaluje vyřazení majetku – účet 028 a účet
021 dle návrhu. Návrh na vyřazení majetku tvoří přílohu č. 1 a č. 2 zápisu.
Hlasování č. 10:
Pro - 9,
proti – 0,
zdrţel se hlasování – 0.
Usnesení č. 9 bylo přijato.
Projednání žádostí občanů
F. Balaja ml. - starosta jej přizval na jednání ZO, aby se k věci vyjádřil. Starosta
seznámil zastupitele s obsahem ţádosti týkající se územního plánu a protoţe se p.
Balaja nedostavil, věc nebyla dále řešena.
Manţelé Řeřuchovi – podali ţádost o odprodej částí obecních pozemků z důvodu
zamýšlených stavebních úprav. Po projednání věci bylo projednání záměru odprodeje
odloţeno s tím, ţe lokalita Za zahradami bude řešena komplexně. Manţelům
Řeřuchovým bylo doporučeno podat ţádost o souhlas se stavebními úpravami a případně
ţádost o pronájem obecního pozemku.
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Různé, diskuse
Diskuse byla vedena na téma opravy státní silnice Brno - Svitavy a na to navazující
objíţďky přes obec Skalice nad Svitavou. Starosta seznámil přítomné s dosavadním
průběhem jednání v dané věci.
Ze zasedání zastupitelstva obce dne 24. 4. 2014:
Zapisovatelem o průběhu zasedání ZO byla zvolena Mgr. Šmerdová a ověřovateli Mgr.
Řezníček a Ing. Mikulášek. Přítomno bylo 9 zastupitelů. Hosté: 3 občané.
Rozpočtové opatření č. 1
Usnesení č. 2
Zastupitelstvo obce Skalice nad Svitavou schvaluje Rozpočtové opatření č. 1 dle návrhu.
Hlasování č. 3:
Pro - 9,
proti – 0,
zdrţel se hlasování – 0.
Usnesení č. 2 bylo přijato.
Závěrečný účet za rok 2013
Návrh Závěrečného účtu obce Skalice nad Svitavou za rok 2013 byl po předepsanou
dobu zveřejněn na úřední desce obecního úřadu.
Usnesení č. 3
Zastupitelstvo obce Skalice nad Svitavou schvaluje celoroční hospodaření obce,
výsledek hospodaření, Závěrečný účet obce za rok 2013 včetně Zprávy o výsledku
přezkoumání hospodaření obce za rok 2013, a to bez výhrad.
Hlasování č. 4:
Pro – 9,
proti - 0,
zdrţel se hlasování – 0.
Usnesení č. 3 bylo přijato.
Účetní závěrka za rok 2013
Usnesení č. 4
Zastupitelstvo obce Skalice nad Svitavou schvaluje účetní závěrku obce za rok 2013.
Hlasování č. 5:
Pro - 9,
proti – 0,
zdrţel se hlasování – 0.
Usnesení č. 4 bylo přijato.
Účetní závěrka příspěvkové organizace za rok 2013
Usnesení č. 5
Zastupitelstvo obce Skalice nad Svitavou schvaluje účetní závěrku Základní školy a
Mateřské školy Skalice nad Svitavou, příspěvkové organizace.
Hlasování č. 6:
Pro - 9,
proti – 0,
zdrţel se hlasování – 0.
Usnesení č. 5 bylo přijato.
Smlouva o zajištění zpětného odběru a využití odpadů z obalů
Usnesení č. 6
Zastupitelstvo obce Skalice nad Svitavou schvaluje Smlouvu o zajištění zpětného odběru
a vyuţití odpadů z obalů se společností EKOKOM, a.s.
Hlasování č. 7:
Pro - 9,
proti – 0,
zdrţel se hlasování – 0.
Usnesení č. 6 bylo přijato.
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o zajištění zpětného odběru a využití odpadů z obalů
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Usnesení č. 7
Zastupitelstvo obce Skalice nad Svitavou schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě o zajištění
zpětného odběru a vyuţití odpadů z obalů se společností EKOKOM, a.s.
Hlasování č. 8:
Pro - 8,
proti – 0,
zdrţel se hlasování – 1.
Usnesení č. 7 bylo přijato.
Smlouva o zřízení věcného břemene
Jedná se o zřízení věcného břemene v souvislosti s rekonstrukcí regulační stanice plynu.
Usnesení č. 8
Zastupitelstvo obce Skalice nad Svitavou schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene
se společností RWE GasNet, s.r.o. na pozemku p.č. 1160, k.ú. Skalice nad Svitavou –
stavba „VTL RS Skalice nad Svitavou, k. ú. Skalice nad Svitavou.“
Hlasování č. 9:
Pro - 9 ,
proti – 0,
zdrţel se hlasování – 0.
Usnesení č. 8 bylo přijato.
Příkazní smlouva
Ţádost o dotaci na Zateplení MŠ byla úspěšná. Byl předloţen návrh příkazní smlouvy na
zajištění výběrového řízení na zhotovitele.
Po proběhlé diskusi nebylo ve věci hlasováno a věc byla odloţena.
Smlouva o dílo
Návrh smlouvy o dílo se společností Eurovision, a.s. na zajištění monitoringu dotace na
zateplení MŠ.
Po proběhlé diskusi nebylo ve věci hlasováno a věc byla odloţena.
Pronájem pozemků ve vlastnictví obce
Usnesení č. 9
Zastupitelstvo obce Skalice nad Svitavou schvaluje pronájem části pozemku p.č. 1491,
k.ú. Skalice nad Svitavou, o výměře 30 m2 Milanu a Ludmile Řeřuchovým, bytem
Skalice nad Svitavou č.p. 81, za cenu 1,- Kč m2/rok.
Hlasování č. 10:
Pro - 9,
proti – 0,
zdrţel se hlasování – 0.
Usnesení č. 9 bylo přijato.
Usnesení č. 10
Zastupitelstvo obce Skalice nad Svitavou schvaluje pronájem části pozemku p.č. 378/5,
k.ú. Skalice nad Svitavou, o výměře 152 m2 Milanu Ševčíkovi, bytem Skalice nad
Svitavou č.p. 162, za cenu 1,- Kč m2/rok.
Hlasování č. 11:
Pro - 9,
proti – 0,
zdrţel se hlasování – 0.
Usnesení č. 10 bylo přijato.
Projednání žádostí občanů
František Balaja ml. – vznesl připomínku k záměru obce zařadit jeho dům č.p. 45 do
asanačního pásma z důvodu jeho znehodnocení. Bylo dojednáno, ţe se bude ve věci dále
jednat.
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Zbyšek Hrubý – poţádal o pokácení topolů u jeho domu z důvodu obav o vznik moţné
škody na jeho nemovitostech. Bylo sděleno, ţe stav topolů bude posouzen a buď bude
přikročeno k pokácení, nebo dojde k jejich ořezání, aby se minimalizovaly případné
škody.
Miroslava Plchová – poţádala o souhlas s terénními úpravami pozemku ve vlastnictví
obce, který bezprostředně přiléhá k jejímu domu. ZO s navrţenými úpravami souhlasí a
ţadatelce bude vystaven písemný souhlas.
Dušan Mazal – poţádal o souhlas s pronájmem obecního pozemku p. č. 1164 za účelem
pěstování rychle rostoucích dřevin. ZO s tímto záměrem nesouhlasí. Stanovisko bude
sděleno ţadateli.
Různé, diskuse
ZO projednalo ţádosti níţe uvedených občanských sdruţení o finanční příspěvky na
činnost:
Baby box, Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých, Záchranná stanice
Zelené Vendolí.
ZO navrhlo poskytnout Sjednocené organizaci nevidomých a slabozrakých ČR, oblastní
odbočka Blansko, částku ve výši 1000 Kč a Záchranné stanici Zelené Vendolí částku
500 Kč. S uvedenými příjemci bude uzavřena smlouva na poskytnutí daru.
Starosta seznámil přítomné s tím, ţe plánovaná objíţďka z důvodu opravy státní silnice
I/43 začne 13. května 2014. Od SÚS JMK je z důvodu zajištění bezpečnosti chodců
přislíbeno směrem na Sebranice vybudování stezky pro pěší.
Starosta seznámil přítomné s plánovanými akcemi:
7. 5. – proběhne tradiční lampiónový průvod, se zapálením ohně, vystoupením ţáků MŠ
a bude následovat volná zábava za doprovodu ţivé hudby v podání skupiny Classic
10. 5. – uskuteční se zájezd pro rodiče s dětmi do ZOO Olomouc – zájezd je jiţ plně
obsazený
12. 5. – proběhne na návsi sběr nebezpečného odpadu
Do diskuse se přihlásil pan Burgr, který chtěl poděkovat všem občanům, kteří podpořili
mladé hasiče při sběru starého papíru. Jmenovitě chtěl poděkovat paní Skoumalové.
Celkem bylo sesbíráno 3 120 kg papíru.
Ze zasedání zastupitelstva obce dne 29. 5. 2014:
Zapisovatelem o průběhu zasedání ZO byl zvolen Mgr. Řezníček a ověřovateli p.
Horbas a p. Polák. Přítomno bylo 6 zastupitelů, 1 omluven. Hosté: ţádný občan.
Rozpočtové opatření č. 2
S návrhem v pořadí druhé změny rozpočtu přítomné seznámila účetní obce, paní Monika
Novotná. Návrh upravuje částky na jednotlivých poloţkách na straně příjmů i výdajů,
v celkovém souhrnu zvyšuje příjmy
o
36.900,- Kč,
výdaje
o
133.200,- Kč,
financování o
96.300,- Kč.
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Usnesení č. 2
Zastupitelstvo obce Skalice nad Svitavou schvaluje Rozpočtové opatření č. 2 dle návrhu.
Hlasování č. 3:
Pro - 6,
proti – 0,
zdrţel se hlasování – 0.
Usnesení č. 2 bylo přijato.
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo
Z důvodu prací na stavbě nové haly společnosti Baumüller Brno, spol. s r.o. došlo
k posunu termínu zahájení a dokončení rekonstrukce místní komunikace k firmě.
Zastupitelstvu byl předloţen návrh dodatku ke smlouvě o dílo.
Usnesení č. 3
Zastupitelstvo obce Skalice nad Svitavou schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č.
32/2013 ze dne 16. 10. 2013 se společností DEAS, spol. s r.o. Boskovice.
Hlasování č. 4:
Pro - 6
Proti - 0
Zdrţel se - 0
Usnesení č. 3 bylo přijato.
Zateplení Mateřské školy
Na projektový záměr zateplení MŠ získala Obec Skalice nad Svitavou dotaci
z Operačního programu Ţivotní prostředí.
Usnesení č. 4
Zastupitelstvo obce Skalice nad Svitavou schvaluje realizaci akce "Zateplení Mateřské
školy ve Skalici nad Svitavou" a pověřuje starostu úkoly směřujícími k realizaci.
Hlasování č. 5:
Pro - 6,
proti – 0,
zdrţel se hlasování – 0.
Usnesení č. 4 bylo přijato.
Projednání žádostí občanů
Starosta informoval zastupitele o obdrţených ţádostech občanů obce:
Z. Hrubý – ţádost o pokácení topolů na hřišti TJ Sokol, kterými se cítí ohroţen na
majetku i zdraví. Stromy budou prořezány a koruna zkrácena. Redukční řez bude
proveden cca v ½ června.
R. Šumský – ţádost o vyjádření ke stavebnímu povolení na realizaci vjezdu na parcelu
p.č. 1194, k.ú. Skalice nad Svitavou. Bude vydáno souhlasné stanovisko.
Různé, diskuse
Starosta seznámil přítomné s dokumenty, které obec obdrţela ze stavebního úřadu (MÚ
Boskovice, KÚ JmK) – oznámení, výzvy, vyrozumění, veřejné vyhlášky, územní
souhlasy, rozhodnutí, … celkem 16 dokumentů.
Další informace se týkaly plánovaných akcí v obci:
 rekonstrukce mostu u obchodu, rekonstrukce silnice přes náves kolem uzavřeného
hostince po konec obce směr Sebranice – připravuje se projektová dokumentace.
V této souvislosti byly podány informace o architektonické studii návsi, kterou
obec nechala zpracovat v souvislosti s rekonstrukcí průtahu obcí.
 ošetření stromů na území obce,
 rekonstrukce chodníku pod bytovými domy čp. 151-153,
 víceúčelové hřiště – přeloţka el. vedení proběhne v týdnu 9. – 13. 6. 2014
 rekonstrukce místní komunikace k firmě Baumüller začne příští týden
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 zateplení mateřské školy – připravuje se výběrové řízení na zhotovitele
 územní plán je ve fázi před společným projednáním
 dětské hřiště při MŠ – ţádost o dotaci byla posouzena SFŢP, nebyla schválena,
dostala se do zásobníku projektů.
Ţádné příspěvky do diskuze vzneseny nebyly.
_______________________________________________________________________
Všechna jednání zastupitelstva obce jsou veřejná, kaţdý se jich můţe v případě zájmu
zúčastnit. Do jednotlivých zápisů z jednání zastupitelstva můţe občan na poţádání
nahlédnout a také jsou zveřejněny na internetových stránkách obce. O konání
jednotlivých zasedání jsou občané dopředu informováni. Přijďte se přesvědčit o práci
Vámi volených zastupitelů osobně.

Informace z obce
Hospodaření obce v roce 2014
Příjmy:
- rozpočet upravený:
8,337.300,- skutečnost k 31. 5. 2014:
3,078.359,11 tj. 36,9%
Výdaje:
- rozpočet upravený:
9,113.400,- skutečnost k 31. 5. 2014:
2,619.820,17 tj. 28,7%
Rozdíl mezi příjmy a výdaji rozpočtu představuje financování, kde částka 137.500,- Kč
byla určena na splátky úvěrů a zbývající část ve výši 321.038,94 je tvorba úspory.
K 31. 5. 2014 zbývalo ještě splatit posledních 32.500,- z úvěru od Komerční banky na
Dofinancování infrastruktury Na Skále. Zůstatek finančních prostředků na běţném účtu
u Komerční banky, a.s. činí k 31. 5. 2014 3,603.475,30 Kč a u České národní banky,
a.s., pobočka Brno 75.495,67 Kč.
Z činnosti obce
V měsíci červnu byla splacena poslední splátka posledního úvěru z minulého období.
Jsme tedy oddluţeni. Ke splacení vedla dlouhá cesta. Na konci roku 2006 byla výše tří
úvěrů celkem 6 mil. Kč. Při tehdejším rozpočtu 6 mil. Kč to byla obrovská částka. Navíc
ke konci roku 2006 bylo na běţném účtu obce pouze 86.000,- Kč. Těchto 6 mil. se tedy
podařilo letošním červnem splatit. Kromě toho byla na úrocích zaplacena částka 1 mil.
Kč. Poslední dobou se podařilo konsolidovat obecní finance. Rokem konsolidace bych
nazval rok 2013. K současnosti se podařilo uspořit cca 3,7 mil. Kč, které máme na
běţném účtu u Komerční banky.
Předchozí věty dávají odpověď na otázku, proč se něco většího nevybudovalo.
Jednoduše proto, protoţe na to nebyly peníze. Nebylo moţno ani ţádat o dotace, protoţe
kaţdý dotační titul vyţaduje spoluúčast a na tu opět nebyly peníze. Přesto si myslím, ţe
se v obci mnohé za tu dobu podařilo a mnohé se opravilo.
V roce 2012 se však jiţ začaly připravovat větší investiční akce, konkrétně rekonstrukce
komunikace k firmě Baumüller, výstavba víceúčelového hřiště a oprava chodníků
(o těchto akcích dále).
Na začátku června bylo započato s rekonstrukcí místní komunikace k firmě Baumüller.
Stavbu provádí firma DEAS, spol. s r.o. Boskovice. Cena stavby je dle smlouvy o dílo
1,100.862,- Kč. Financování je rovnoměrně rozděleno mezi obec a firmu Baumüller.
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Stavba byla naplánována jiţ na rok 2013, ale z důvodu stavby haly ve firmě Baumüller
byla stavba přesunuta na rok letošní. Součástí stavby jsou obrubníky v zadní části,
odvodnění u firmy, úprava parkoviště u pošty, kde jsou také poloţeny obrubníky,
rozšíření vozovky a závěrečná pokládka asfaltobetonu.
V týdnu od 9. 6. do 13. 6. 2014 proběhla přeloţka elektrického kabelu v místě
budoucího víceúčelového hřiště na bývalém koupališti. Na to naváţou práce na vlastním
hřišti s umělým povrchem, které budou probíhat v červnu a v červenci. Zhotovitelem je
firma Ekoterm CZ s.r.o. Letovice. Cena díla je 955.253,- Kč. Na tuto stavbu jsem získal
dotaci ve výši 400.000,- Kč z Místní akční skupiny Boskovicko Plus. Pokud si někdo
klade otázku, zda hřiště nemohlo být hotové dříve, tak nemohlo. Na jaře roku 2013 bylo
získáno stavební povolení, v červnu byla přidělena dotace. Pak se dělal projekt přeloţky
kabelu NN a delší dobu zabral výkup sousedního pozemku, který byl pro přeloţku
potřeba. Po zpracování projektu přeloţky opět následovalo vyřízení stavebního povolení.
Projektantem bylo přislíbeno vybudování přeloţky do poloviny dubna, ovšem toto
tvrzení postrádalo reálné základy. Vše kolem přípravy a realizace přeloţky měla na
starost společnost E.ON.
Zateplení Mateřské školy je naplánováno na měsíce srpen a září. Stavba bude spočívat
v zateplení obvodového pláště, střechy a výměně zbývajících oken. Hodnota akce je dle
rozpočtu 1,634.257,- Kč. Na tuto akci se podařilo získat dotaci z Operačního programu
Ţivotní prostředí. Dotace činí 985.134,- Kč. Výsledky dotačního řízení byly zveřejněny
na začátku měsíce dubna. V pondělí 16. června bylo vyhlášeno výběrové řízení na
zhotovitele.
Připravuje se smlouva o dílo na opravu chodníku pod bytovkami čp. 151 – 153. Zde
bude stávající dlaţba nahrazena dlaţbou zámkovou.
V lednu byla na Státní fond ţivotního prostředí podána ţádost o dotaci na akci „Přírodní
zahrada se zvířátky MŠ Skalice nad Svitavou.“ Projekt zahrnoval dětské prvky jako
tunel, koš na házení, kladinu, zahradní domeček, lavičku, venkovní altán, vyhlídkovou
věţ s lezeckou stěnou, ohniště s posezením, skluzavku, přírodní kompostiště, zvonkohru,
koše na tříděný odpad, budku pro ptáky, krmítko pro veverky, přírodní kalendář, domek
pro jeţky, dále zeleninový, bylinkový a květinový záhon, jabloně, hrušeň, višeň a
broskvoň, angrešt a rybíz a nářadí pro děti. Hřiště mělo vzniknout nad mateřskou školou.
Hodnota projektu byla 1,562.021,- Kč. Dotace by činila 90 %. Bohuţel však ţádost o
dotaci nebyla úspěšná. Dostala se do zásobníku projektů. Bez dotace projekt
z finančních důvodů nelze realizovat. Ale s tím se počítalo – realizace v případě, ţe se
podaří získat dotaci.
Správa a údrţba silnic, oblast Blansko připravuje v současné době projektovou
dokumentaci na rekonstrukci průtahu obcí. Stavba zahrnuje výměnu zábradlí u silnice za
závorami, nový most u obchodu, dále rekonstrukci silnice od mostu u obchodu přes
náves po křiţovatku u uzavřeného hostince a dále po konec obce směr Sebranice.
Stavba bude zahrnovat sníţení vozovky na návsi, odvodnění komunikací, nové
chodníky, novou konstrukci silnic, nový povrch silnic, novou kanalizaci, vyřešení
napojení ze Školní ulice, řešení křiţovatky u hostince. S touto akcí chci spojit
rekonstrukci vedení NN (ve správě E.ON) tak, aby se uloţilo do země. S tím by byla
spojena rekonstrukce veřejného osvětlení a rozhlasu. O těchto věcech se jedná.
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V návaznosti na výše uvedené vznikl poţadavek, jak by měla vypadat naše náves a
bezprostřední okolí, aby se podoba návsi mohla promítnout do projektu. Zastupitelé se
rozhodli nechat pořídit architektonickou studii podoby návsi, kterou zpracoval brněnský
Atelier Walter. O studii bylo informováno na posledním zasedání zastupitelstva obce.
Bohuţel z časových důvodů nebylo moţné studii podrobit širšímu projednání. Nicméně
si myslím, ţe se jedná o zdařilé dílo. Studie se provazuje s výše zmíněnou projektovou
dokumentací, která se začala jiţ na jaře zpracovávat. Studie je k prohlédnutí na obecním
úřadě. Zahrnuje celkové architektonické řešení návsi, vyřešení veřejného prostranství,
zeleň, mobiliář, parkovací místa a další věci.
V minulosti se také mluvilo o sběrném dvoře, který by nahradil sběrné místo v parku
naproti prodejně Jednota. Místo pro sběrný dvůr právě řeší projednávaný nový územní
plán. Místo zahrnuté v návrhu územního plánu je za parkovištěm bytového domu čp. 58.
Na jaře byla podána ţádost o dotaci z Operačního programu Ţivotní prostředí na projekt
s názvem „Revitalizace zahrady ZŠ a MŠ.“ Jednoduše řečeno v něm jde o to, vyčistit
zahradu školy a vysadit zde nové keře a stromy. Výsledky dotačního řízení by měly být
známy v průběhu měsíce července.
V rámci objíţďky při opravě silnice I/43 byla v části obce u sila vybudována provizorní
stezka pro chodce. Stezka byla vysypána z drceného kameniva frakce 0-32 a zaválena.
Práce provedla ve své reţii Správa a údrţba silnic.
Na jaře byla vyčištěna část Úmoří od vyústi zatrubnění Výpustku. Později se začalo
s čištěním zatrubnění Výpustku. Navázat by mělo čištění mezi mostem u obchodu a
začátkem zatrubnění. Zde v těchto místech je kanalizační výusť, která je pod hladinou
potoka.
Pro potřeby projektu rekonstrukce průtahu obcí provedli pracovníci Vodárenské akciové
společnosti, a.s., divize Boskovice čištění a monitoring kanalizace.
Dále uvádím informaci k zúţení za závorami. Na akci bylo vydáno stavební povolení.
Termín realizace však není znám. Silnice patří Správě a údrţbě silnic Jihomoravského
kraje.
Vážení spoluobčané, milé děti,
přeji Vám krásné léto a prázdniny, hodně sluníčka, ať strávíte dovolené, prázdniny a
chvíle volna podle Vašich představ.
Richard Černý
Územní plán
Obecní úřad oznamuje, ţe byl veřejnou vyhláškou zveřejněn návrh Územního plánu
Skalice nad Svitavou. Návrh je zveřejněn na webových stránkách obce Skalice nad
Svitavou a Městského úřadu v Boskovicích a je téţ k nahlédnutí na obecním úřadě ve
Skalici nad Svitavou. Patnáctým dnem po vyvěšení veřejné vyhlášky se písemnost
povaţuje za doručenou. Do 30 dnů ode dne doručení můţe kaţdý uplatnit u pořizovatele
písemné připomínky. K později uplatněným připomínkám se nepřihlíţí.
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Rozpočet na rok 2014
PŘÍJMY
Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti
Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů
Daň z příjmů právnických osob
Daň z přidané hodnoty
Poplatek za likvidaci komunálního odpadu
Poplatek ze psů
Poplatek za užívání veřejného prostranství
Odvod výtěžku z provozování loterií
Správní poplatky
Daň z nemovitostí
Přijaté příspěvky na pořízení dlouhodobého majetku
Příspěvek na výkon státní správy
Přijaté dotace
Příjmy z pronájmu pozemků
Pěstební činnost
Pitná voda
Rozhlas
Bytové hospodářství
Využívání a zneškodňování komunálních odpadů
Činnost místní správy
Příjmy z úroků

1 250 000
50 000
115 000
1 160 000
2 505 000
263 000
9 000
7 000
20 000
8 000
966 000
551 000
110 000
400 000
22 000
3 000
164 500
1 000
286 000
40 000
11 000
5 000

CELKEM PŘÍJMY

7 946 500

VÝDAJE
Pěstební činnost
Silnice
Ostatní záležitosti pozemních komunikací
Provoz veřejné silniční dopravy
Pitná voda
Odpadní vody
Základní škola a Mateřská škola
Knihovna
Kronika
Rozhlas
Sbor pro občanské záležitosti
Tělovýchova
Využití volného času dětí a mládeže
Bytové hospodářství
Veřejné osvětlení
Územní plánování
Komunální služby a územní rozvoj
Sběr a odvoz nebezpečných odpadů
Sběr a odvoz komunálních odpadů
Sběr a odvoz ostatních odpadů
Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň
Ochrana obyvatelstva
Požární ochrana
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8 000
700
1 715 000
30 500
45 000
109 000
2 085 000
25 000
2 400
2 000
53 000
50 000
1 138 000
76 000
180 000
193 600
657 700
11 000
280 000
92 000
235 000
20 000
95 000

Zastupitelstvo obce
Činnost místní správy
Služby peněžních ústavů
Pojištění
Vratky dotací

648 000
809 900
11 000
17 000
12 000

CELKEM VÝDAJE

8 601 800

ROZDÍL MEZI PŘÍJMY A VÝDAJI

-655 300

FINANCOVÁNÍ
Změna stavu krátkodobých prostředků na účtech
Splátky dlouhodobých přijatých půjček
CELKEM FINANCOVÁNÍ

825 300
-170 000
655 300

Základní škola a Mateřská škola
Nejen učení ale i zábava
V měsíci únoru jsme oslavili Halloween průvodem masek naší obcí za doprovodu písní
doprovázených Orffovými nástroji. Průvod jsme zakončili ve škole rejem masek.
Soutěţili jsme ve výtvarné soutěţi na téma ,,Bílá zima“.
V lednu proběhl na škole zápis do 1. třídy šk. roku. 2014/2015.
V naší MŠ jsme zhlédli pohádku loutkového divadla ,,Šikulka“. Také jsme se byli
podívat u pana starosty, který dětem přiblíţil práci na úřadě.
Po jarních prázdninách jsme se zaměřili na výrobu dekorací k Velikonocím.Vyrobili
jsme dekorativní věnečky a kraslice zdobené korálkami a voskem. Na konci března jsme
navštívili kulturní sál v Rájci - Jestřebí a shlédli jsme pohádku ochotnického divadla
,,Princ a Večernice“.
Jako kaţdý rok jsme uspořádali pěveckou soutěţ - ,,Hledáme mladé talenty“.
Začátkem měsíce dubna byl zahájen ,,Kurz pro předškoláky“.
V květnu jsme tentokrát netradičně připravili pro maminky - Módní přehlídku, která
měla velký úspěch. Na konci měsíce jsme se spolu s dětmi naší mateřské školy v rámci
školního výletu byli podívat na zvířátka v ZOO Brno.
Ke Dni dětí pro nás připravila druţina pohádku a soutěţe, za které jsme byli řádně
odměněni dárečky a nanukovými dorty.
V červnu byli ţáci 4. a 5. třídy na dopravním hřišti, kde si počínali také velmi dobře,
dosáhli vysokého počtu bodů a obdrţeli všichni ,,Průkaz malého cyklisty“. V tomto
měsíci jsme na naší škole měli besedu se spisovatelem a ilustrátorem panem Dudkem ,,Pohádkové kreslení“. Této akce se v naší škole zúčastnila i ZŠ Jabloňany. Bylo to
velmi zajímavé a pěkné.
Na konci měsíce jsme byli ve Svitávce na divadelním představení ţáků místní školy.
A co nás ještě čeká?
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27. června nám v poslední den školy přijde, jako kaţdý rok, předat vysvědčení pan
starosta, pěkně nám zazvoní na zvonec a školního roku 2013/2014 bude konec.
Vaše děti z Vaší školy přejí všem krásné prázdniny.
Uskutečněné akce
V sobotu sedmého června se na hřišti konal 3. ročník turnaje neregistrovaných hráčů ve
volejbalu. Letošního boje se zúčastnilo opět deset týmů, z toho 4 ze Skalice.
Dle pravidel musí být při hře na hřišti vţdy minimálně dvě ţeny. Hrál ale i čistě ţenský
tým z Letovic, který skončil na krásném čtvrtém místě.
Odpoledne připravili vedoucí z dětského oddílu Stopa hry pro děti.
Po urputném boji si vítězství vybojovaly Klátičky ze Zboňku, druhé byly Boskovice,
třetí místo patřilo týmu Vepři.
Velký dík patří všem hráčům, pořadatelům, obci za finanční podporu, Pivovaru Černá
Hora za sponzorství a všem, kteří přišli fandit a tím přispěli k úţasné atmosféře, která
provázela celý turnaj.
Pokud má někdo zájem (starší 15 let) si s námi chodit zapinkat je vítaný vţdy ve středu,
pátek, neděli v 18,30 na hřišti.

Více fotek je na adrese:
http://eva98.rajce.idnes.cz/Volejbalovy_turnaj_Skalice_nad_Svitavou_2014
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Plánované akce
Tradiční turnaj Svazku obcí Svitava v malé kopané se uskuteční v neděli 13. července
2014 ve Svitávce.
Soutěţ Sborů dobrovolných hasičů Svazku obcí Svitava se uskuteční v sobotu 13. září
2014 v Chrudichromech.
Organizace v obci
Sbor dobrovolných hasičů
26. březen – 21:39 výjezd naší jednotky na poţár transformátoru směrem na Jabloňany.
Vyjíţděli jsme společně s HZS Boskovice. Při příjezdu na místo uţ
transformátor nejiskřil, tak jsme vyčkali příjezdu pracovníků energetiky a
vrátili se zpět na základnu.
16. duben – sběr ţelezného šrotu. V letošním roce bylo velmi málo ţeleza, asi polovina
co v roce loňském - 1320kg
23. duben – sběr papíru. O co míň bylo ţelezného šrotu, o to víc nasbírali mladí hasiči
papíru – 3100kg
26. duben – Brigáda na dřevo na stavbu hranice - 18:51 výjezd jednotky na poţár
automobilu po DN ve Skalici. Při příjezdu na místo události byly na místě dvě
posádky ZZS, všechny osoby byly mimo vozidla a ţádný z automobilů nebyl
zasaţen poţárem. Společně s HZS PS Boskovice a PS Kunštát jsme provedli
protipoţární opatření na vozidlech a poté jsme řídili dopravu v místě události.
29. duben – brigáda na stavbu hranice
30. duben – Pálení čarodějnic – krásně nám vyšlo počasí, velká účast spoluobčanů,
párky pro děti byly zdarma.
3. květen – sběr vyslouţilých elektrospotřebičů na hasičské zbrojnici. Vybráno 12 ks TV
a monitorů, 2 ks velkých spotřebičů a 5 bagů s malými spotřebiči.
8. květen – účast 7 členů SDH ve svátečních stejnokrojích na lampiónovém průvodu ke
Dni vítězství.
10. květen – Okrsková soutěţ ve Voděradech. Naše druţstvo obsadilo čtvrté místo
s časem 35,73s
17. květen – velká brigáda na hasičské zbrojnici – příprava na Pouťové posezení.
23. – 25. květen – tradiční Pouťové posezení na hasičské zbrojnici. V letošním roce nám
perfektně vyšlo počasí a celá třídenní akce se díky tomu velice vydařila.
13. červen – s naším vozidlem Š706RTH a Tatrou 148 ze Svitávky jsme společně
prováděli doplnění parní lokomotivy vodou. To stejné se dělo 16. června, kdyţ
se lokomotiva vracela zpět.
14. červen – Oslavy 110 let od zaloţení našeho sboru. Všechno začalo uţ v pátek večer,
kdy jsme měli na hasičské zbrojnici slavnostní Valnou hromadu, kde jsme
předávali čestné uznání zaslouţilým členům. V sobotu od jedné hodiny pak
začaly oslavy naplno. Ve Skalici na návsi se nám představili hasiči z Bořitova,
Voděrad, Drnovic, Jabloňan, Újezdu u Boskovic, Doubravice a v neposlední
řadě i samotní hasiči ze Skalice. Poté jeden z našich členů předvedl ukázku
hašení - nehašení rozpáleného oleje.
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Třešničkou na dortu byl příjezd Policie ČR na motocyklech BMW 1150GS, a ukázka
vyprošťování osob z havarovaného vozidla, kterou nám, předvedli profesionální hasiči
z Boskovic a Kunštátu ve spolupráci se Zdravotnickou záchrannou sluţbou Boskovice.
Poděkování patří Obci Skalice nad Svitavou a firmě Baumüller za finanční podporu
téhle akce.

Více fotek je na adrese:
http://tamkha.rajce.idnes.cz/110_let_hasicu_ve_Skalici_nad_Svitavou_.
http://mikeshunt.rajce.idnes.cz/Hasici_Skalice_2014
TJ Sokol Skalice nad Svitavou – oddíl kopané
V neděli 15.června 2014 skončila pro obě naše muţstva muţů zápasy 26.kola fotbalová
sezóna 2013/2014.
„A“ muţstvo Skalice v konečné tabulce obsadilo 4. místo, coţ je splněným cílem hrát
v sezóně na čele tabulky. I kdyţ si „A“ tým po povedené podzimní části dával v jarních
odvetách vyšší cíle. Znovu vybudované „B“ muţstvo Skalice skončilo v konečné tabulce
na 11.místě, coţ odpovídá kvalitě týmu. Oproti podzimní části si muţstvo o jedno místo
v tabulce pohoršilo.
Do další sezóny, která odstartuje mistrovskými zápasy o víkendu 9. 8. a 10. 8. 2014
vstoupí do soutěţí opět obě muţstva muţů Skalice.
Funkcionáři a hráči děkují všem svým fanouškům za podporu při domácích i
venkovních mistrovských utkáních obou týmů a těší se na vaši přízeň i v další sezóně
2014/2015, která bude ve Skalici zahájena v neděli 3. 8. 2014 od 13.00 hod. tradičním
pohárovým turnajem.
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VÝSLEDKY – III.třída muži – JARO 2014
15.kolo
16.kolo
17.kolo
18.kolo
19.kolo
20.kolo
21.kolo
22.kolo
23.kolo
24.kolo
25.kolo
26.kolo

Lysice – SKALICE „A“
0:8 (0:5)
Branky Skalice: Bílek Tomáš 5x, Fiala Jiří, Káčerik David,Vlach Jaroslav
SKALICE „A“ – Adamov
3:4 (3:1)
Branky Skalice: Bílek Tomáš 2x, Haluza Tomáš
Benešov – SKALICE „A“
0:3 (0:2)
Branky Skalice: Janíček Lubomír 2x, Pokorný Marek
SKALICE „A“ – Knínice
2:0 (1:0)
Branky Skalice: Bílek Tomáš, Janíček Lubomír
Velké Opatovice – SKALICE „A“
1:0 (0:0)
SKALICE „A“ – Vísky
5:2 (3:1)
Branky Skalice: Bílek Tomáš 2x, Haluza Tomáš 2x, Konečný František
Svitávka – SKALICE „A“
2:0 (1:0)
SKALICE „A“ – Lažany
1:1 (1:1)
Branka Skalice: Pokorný Marek
Ráječko „B“ – SKALICE „A“
2:4 (1:2)
Branky Skalice: Bílek Tomáš 3x, Konečný František
SKALICE „A“ – Ostrov u Macochy
1:2 (1:1)
Branka Skalice: Haluza Tomáš
SKALICE „A“ – Vranová
5:0 (2:0)
Branky Skalice: Konečný František 2x, Haluza Tomáš, Boček Jan, Vaněk Zdeněk
Letovice – SKALICE „A“
4:1 (0:0)
Branka Skalice: Vlach Jaroslav

KONEČNÁ TABULKA – III.třída muži – SEZÓNA 2013/2014
1. Kunštát „B“
2. Letovice
3. Svitávka
4. SKALICE „A“
5. Vísky
6. Knínice
7. Adamov
8. Ráječko „B“
9. Vranová
10. Ostrov u Macochy
11. Velké Opatovice
12. Lažany
13. Benešov
14. Lysice

26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26

17
16
15
14
14
14
12
11
10
9
10
7
6
1

3
3
3
4
3
2
5
4
4
2
2
4
3
2

6
7
8
8
9
10
9
11
12
8
7
6
8
11

88:41 54
80:52 51
65:36 48
64:39 46
68:60 45
68:52 44
71:57 41
66:71 37
61:65 34
52:53 33
44:68 32
41:53 28
53:83 22
19:110 5

Kanonýři SKALICE: 23 – Bílek Tomáš , 13 – Haluza Tomáš, 5 – Janíček Lubomír, Konečný
František, Pokorný Marek, Vlach Jaroslav, 2 – Káčerik David, Sekanina Radek, 1 – Boček Jan, Fiala
Jiří, Marek Jan, Vaněk Zd.
VÝSLEDKY – IV.třída muži – JARO 2014
15.kolo
16.kolo
17.kolo
18.kolo

Lipůvka „B“ – SKALICE „B“
6:2 (3:1)
Branky Skalice: Fojt Jaroslav, Bílek Tomáš
SKALICE „B“ – Boskovice „B“
0:3 (0:1)
Kořenec „B“ – SKALICE „B“
2:3 (1:0)
Branky Skalice: Černý Marek 2x, Rychnovský Pavel
SKALICE „B“ – Vavřinec „B“
1:0 (1:0)
Branka Skalice: Fojt Jaroslav
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19.kolo
20.kolo
21.kolo
22.kolo
23.kolo
24.kolo
25.kolo
26.kolo

Vilémovice „B“ – SKALICE „B“
4:0 (1:0)
SKALICE „B“ – Bořitov „B“
1:2 (0:2)
Branka Skalice: Fojt Jaroslav
Svitávka „B“ – SKALICE „B“
3:2 (1:1)
Branky Skalice: Pokorný Marek, Rychnovský Pavel
SKALICE „B“ – Voděrady
0:3 (0:0)
Lažánky – SKALICE „B“
9:1 (6:0)
Branka Skalice: Bílek Tomáš
SKALICE „B“ – Cetkovice
2:1 (1:1)
Branky Skalice: Fojt Jaroslav, Rychnovský Pavel
SKALICE „B“ – Jedovnice „B“
4:1 (2:0)
Branka Skalice: Rychnovský Pavel 3x, Dobiáš Jan
Lomnice – SKALICE „B“
3:1 (1:0)
Branka Skalice: Fojt Jaroslav

KONEČNÁ TABULKA – IV.třída muži – SEZÓNA 2013/2014
1. Boskovice „B“
2. Bořitov „B“
3. Vavřinec „B“
4. Svitávka „B“
5. Doubravice „B“
6. Cetkovice
7. Lipůvka „B“
8. Jedovnice „B“
9. Voděrady
11. Lažánky
11. SKALICE „B“
13. Lomnice
12. Kořenec „B“
14. Vilémovice „B“

26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
14

18
15
14
13
13
13
12
12
12
11
8
5
4
4

6
6
4
5
4
4
4
3
2
5
1
6
4
2

2
5
8
8
9
9
10
11
12
10
17
15
18
20

99:37
51:46
69:46
70:56
76:53
83:63
68:66
94:66
70:77
74:67
46:86
40:76
35:99
34:90

60
51
46
44
43
43
40
39
38
38
25
21
16
14

Kanonýři SKALICE: 12 – Fojt Jaroslav , 11 – Rychnovský Pavel, 4 – Černý Marek, Hubený Pavel, 2
– Bílek Tomáš, Bílek Tomáš, Černohlávek Roman, Konečný František, 1 – Burgr Vojtěch, Dobiáš Jan,
Havelka Petr, Hubený Jan, Kuţela Jan, Plch Roman, Pokorný Marek

RH Faktor v Boskovicích
Dobrý den,
chtěly bychom poděkovat všem, kteří nás podpořili při hlasování do soutěţe RH Faktor
s Petrem Bende. Mezi tři nejlepší jsme se nedostaly, ale společnou píseň před plným
sálem jsme si společně s Petrem zazpívaly. Koncert se uskutečnil v Sokolovně
v Boskovicích dne 23. 4. 2014.
Ještě jednou děkujeme!
Julie a Vendula Valnohovy
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Společenská kronika
V měsících březnu až červnu oslavili svá životní jubilea tito naši občané:
Paní Květoslava Staníčková 93 let
Pan Bohuslav Klimperle
88 let
Paní Jiřina Kovaříková
87 let
Paní Jarmila Skryjová
86 let
Paní Květoslava Mazalová
84 let
Paní Marie Menšíková
84 let
Pan Miloslav Daněk
82 let
Pan František Mazal
80 let
Paní Drahomíra Ševčíková
80 let
Paní Františka Káčeriková
70 let
Pan Jaroslav Holý
70 let
Paní Jiřina Šplíchalová
70 let
Paní Anna Sekaninová
70 let
Pan Pavel Havlíček
65 let
Paní Alena Havlíčková
60 let
Našim milým oslavencům přejeme hodně zdraví, spokojenosti, rodinné pohody a plno
elánu do dalších krásných let ţivota.
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V neděli 15. 6. 2014 se uskutečnila na obecním úřadě malá slavnost vítání našich
nových občánků. Tentokrát jsme přivítali Ellen a Emmu Grmelovy a Beátu Křičkovou.

V měsíci březnu opustil naše řady:
Pan Zdeněk Dobrovolný
Čest jeho památce!

Naše obec má 622 obyvatel.
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Obecní úřad Skalice nad Svitavou
Skalice nad Svitavou 48, 679 01
tel. 516 469 136, 607 830 446 - starosta
e-mail: ou@skalicenadsvitavou.cz
starosta@skalicenadsvitavou.cz
www.skalicenadsvitavou.cz
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