Zápis
o průběhu sedmého/2007 zasedání Zastupitelstva obce Skalice nad Svitavou
konaného dne 28.6.2007 v kanceláři starosty obce Skalice nad Svitavou.
Starosta obce Mgr. Petr Řezníček zahájil 7/2007 zasedání Zastupitelstva obce Skalice nad Svitavou
v 17:30 hodin a všechny přivítal.
Bod č. 1
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 usnášeníschopné.
Přítomni : Mgr. Řezníček, Ing. Skřipský, p.Barták, p.Burgr, p. Odehnal, p. Freisleben, p.Horbas,
Omluveni : Ing. Havelková, Ing. Černý
Hosté : 6 občanů
Zapisovatelem byl jmenován Ing. Skřipský.
Starosta konstatoval, že zápis z předchozího zasedání byl řádně ověřen a je vyložen k nahlédnutí
v kanceláři starosty obce a na WWW stránkách http://skalice.svazeksvitava.cz .
Starosta obce, podal návrh na ověřovatele zápisu o průběhu sedmého zasedání zastupitelstva obce.
Navrženi byli p. Odehnal, p. Freisleben.
Usnesení č. 1
Zastupitelstvo obce Skalice nad Svitavou schvaluje za ověřovatelé zápisu o průběhu sedmého zasedání
zastupitelstva obce p. Odehnala a p. Freislebena.
Pro – 7
Hlasování č. 1:
Usnesení č. 1 bylo přijato.

proti – 0

zdržel se hlasování – 0

Starosta přednesl návrh programu sedmého zasedání zastupitelstva:
1. Zahájení
2. Technický bod
3. Záměr prodeje nemovitého majetku ve vlastnictví obce
4. Licenční smlouva k programu MISYS
5. Různé
6. Diskuse
7. Závěr
Hlasování č. 2:
Pro - 7,
proti – 0,
zdržel se hlasování – 0.
Program sedmého zasedání Zastupitelstva obce Skalice nad Svitavou byl schválen.

Bod č. 3
Místostarosta obce Ing. Skřipský seznámil zastupitele se záměrem prodeje nemovitého majetku ve
vlastnictví obce.

Usnesení č. 2
Zastupitelstvo obce zveřejňuje záměr odprodat nemovitý majetek ve vlastnictví obce,
pozemky zapsané na LV č. 1 pro obec a katastrální území Skalice nad Svitavou:
- parcela katastru nemovitostí p.č. 362/9 o výměře 141 m2,
- parcela katastru nemovitostí p.č. 372/14 o výměře 98 m2,
- části pozemků ve zjednodušené evidenci (PK) p.č. 514/1 a p.č. 43/27 o celkové výměře 3 836 m2,
- části pozemku parcela katastru nemovitostí p.č. 506/1 o výměře 83 m2.
Hlasování č. 3:
Pro – 7
Usnesení č. 2 bylo přijato.

proti – 0

zdržel se hlasování – 0

Bod č. 4
Starosta obce Mgr. Řezníček předložil zastupitelům návrh na zakoupení softwaru MISYS-OBEC pro
práci s katastrální mapou v kombinaci s ortofotomapou, se soubory popisných informací a trasou
plynovodů za zvýhodněnou cenu pro obce sdružené ve Svazku obcí Svitava.
Usnesení č. 3
Zastupitelstvo obce schvaluje nákup softwaru MISYS-OBEC včetně instalace digitálních dat do
uvedeného programu.
Hlasování č. 4:
Pro – 7
Usnesení č. 3 bylo přijato.

proti – 0

zdržel se hlasování – 0

Bod č. 5
1. Starosta obce Mgr. Řezníček přednesl zastupitelstvu žádosti občanského sdružení BAMBAS o
povolení pořádání kulturních akcí a diskusních pořadů v areálu TJ Sokol Skalice nad Svitavou.
Usnesení č. 4
Zastupitelstvo obce vyhovuje žádostem občanského sdružení BAMBAS ze dne 22.5.2007 a
26.6.2007.
Hlasování č. 5:
Pro – 7
Usnesení č. 4 bylo přijato.

proti – 0

zdržel se hlasování – 0

2. Místostarosta Ing. Skřipský představil nabídku firmy Stavkom na provedení opravy sociálního
zařízení na fotbalovém hřišti, která by proběhla v 2. polovině července t.r.
Usnesení č. 5
Zastupitelstvo obce schvaluje provedení opravy sociálního zařízení na fotbalovém hřišti.
Hlasování č. 6:
Pro – 7
Usnesení č. 5 bylo přijato.

proti – 0

zdržel se hlasování – 0

3. Místostarosta Ing. Skřipský seznámil zastupitele s územní studií prověření trasy boskovické
spojky a přeložky silnice II/374
Usnesení č. 6
Zastupitelstvo obce nesouhlasí s vybudováním dalšího úrovňového železničního přejezdu na
silnici III/37426 v úseku Skalice nad Svitavou – Lhota Rapotina a v případě realizace boskovické

spojky požaduje vybudování mimoúrovňového přejezdu, čímž by nedošlo ke zhoršení bezpečnosti
dopravy a snížení dopravní dostupnosti a obslužnosti území.
Hlasování č. 7:
Pro – 7
Usnesení č. 6 bylo přijato.

proti – 0

zdržel se hlasování – 0

Bod č. 6
Pan Burgr navrhl uspořádání akce na Den dětí v roce 2008 v rámci Svazku obcí Svitava – pan Burgr bude
přizván na zasedání valné hromady Svazku, kde bude jeho návrh projednán.
Bod č. 7
Na závěr poděkoval starosta obce p. Mgr. Řezníček všem přítomným a popřál hezký zbytek dne.

Zapsal: Ing. Skřipský

……………………………..
starosta

Ověřovatelé zápisu: p. Odehnal Tomáš
p. Freisleben Milan

…………………………..
místostarosta

