Zápis
o průběhu osmého/2007 zasedání zastupitelstva obce Skalice nad Svitavou
konaného dne 12. 7. 2007 v kanceláři starosty OÚ Skalice nad Svitavou.

Bod č. 1
Místostarosta obce Ing. Stanislav Skřipský zahájil osmé/2007 zasedání zastupitelstva obce
Skalice nad Svitavou v 17,30 hodin a všechny přivítal.
Bod č. 2
Technický bod
Místostarosta 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 a zastupitelstvo obce je
usnášeníschopné.
Přítomni: Ing. Skřipský, p.Barták, p. Freisleben, p. Horbas, Ing. Havelková, p. Odehnal a
p. Burgr.
Omluveni: Ing. Černý, Mgr. Řezníček.
Hosté: 3 občané.
Zapisovatelem byla jmenována Ing. Hana Havelková.
Místostarosta 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.

Místostarosta obce podal návrh na ověřovatele zápisu o průběhu osmého/2007 zasedání
zastupitelstva obce. Navrženi byli p. Barták, p. Horbas.
Usnesení č. 1
Zastupitelstvo obce Skalice nad Svitavou schvaluje zapisovatele a ověřovatele zápisu o
průběhu osmého/2007 zasedání zastupitelstva obce.
Hlasování č. l:
Pro – 7,
Usnesení č. 1 bylo přijato.

proti – 0,

zdržel se hlasování – 0.

Místostarosta obce přednesl návrh programu osmého/2007 zasedání zastupitelstva obce
Skalice nad Svitavou , včetně rozšiřujícího bodu – Rozpočtové opatření č. 2.
1. Zahájení
2. Technický bod
3. Odprodej nemovitého majetku ve vlastnictví obce
4. Rozpočtové opatření č. 2
5. Různé, diskuze
6. Závěr

Hlasování č. 2:

Pro – 7,

proti – 0,

zdržel se hlasování – 0.

Program osmého/2007 zasedání zastupitelstva obce Skalice nad Svitavou včetně rozšiřujícího
bodu byl schválen.

Bod č. 3
Odprodej nemovitého majetku ve vlastnictví obce
Zastupitelstvo obce projednalo odprodej nemovitého majetku ve vlastnictví obce dle
zveřejněného záměru.
Usnesení č. 2:
Zastupitelstvo obce Skalice nad Svitavou schvaluje prodej následujícího nemovitého majetku
pozemků ve vlastnictví obce v k. ú. Skalice nad Svitavou:
parcela KN p.č. 362/9 o výměře 141 m2 manželům Klimešovým,
parcela KN p.č. 372/14 o výměře 98 m2 manželům Hřebíčkovým,
parcela KN p.č. 506/1, díl „a“ dle GP č. 293-11307/2007 o výměře 83 m2 Aloisi a Josefu
Kotoulkovým,
částí pozemků ve zjednodušené evidenci (PK) p.č. 514/1 a 43/27 o celkové výměře 3.836 m2
Agropodniku Skalice nad Svitavou.
Hlasování č. 3:
Pro – 7,
Usnesení č. 2 bylo přijato.

proti – 0,

zdržel se hlasování – 0.

Bod č. 4
Rozpočtové opatření č. 2
Zvýšení výdajů celkem o 192.900,- Kč
Zvýšení příjmů celkem o 192.900,- Kč
Zvýšení příjmů i výdajů je vyrovnané.
Usnesení č. 3:
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 2. dle předloženého návrhu.
Hlasování č. 4:
Pro – 7,
Usnesení č. 3 bylo přijato.

proti – 0,

zdržel se hlasování – 0.

Bod č. 5
Různé
Místostarosta seznámil zastupitelstvo obce s postupem přípravy opravy soc. zařízení na
fotbalovém hřišti a s návrhem smlouvy o dílo.
Usnesení č. 4
Zastupitelstvo obce zmocňuje starostu obce k podpisu smlouvy o dílo s firmou STAVKOM
na opravu sociálního zařízení na fotbalovém hřišti.
Hlasování č. 5: Pro – 7,
Usnesení č. 4 bylo přijato.

proti – 0,

zdržel se hlasování – 0.

Místostarosta seznámil zastupitelstvo obce s upřesněným návrhem na „Změnu technologie
v čerpání podzemní vody - rekonstrukce jímacího území Skalice nad Svitavou“.
Usnesení č. 5
Zastupitelstvo obce souhlasí s upřesněným návrhem na „Změnu technologie v čerpání
podzemní vody - rekonstrukce jímacího území Skalice nad Svitavou“ s tím, že požaduje
termín fakturace v roce 2009 přesunout na 3. čtvrtletí roku 2009.
Hlasování č. 6: Pro – 7,
Usnesení č. 5 bylo přijato.

proti – 0,

zdržel se hlasování – 0.

Diskuze
-

byl podán návrh na odprodej pozemků v lokalitě „Na skále“ jednotlivým
stavebníkům.
Byl podán návrh na odprodej pozemku mezi Mahdalovými a Křičkovými
v lokalitě „Na skále“

Bude řešeno až po vypořádání dotace na technickou infrastrukturu v lokalitě „Na skále“
s Ministerstvem pro místní rozvoj.

Na závěr místostarosta obce poděkoval všem přítomným za účast a popřál hezký zbytek dne.

Ve Skalici nad Svitavou 12. 7. 2007
Zapsala: Ing. Havelková

………………………..
starosta

……………………………..
místostarosta

Ověřovatelé zápisu: p. Barták Vladimír
p. Horbas Karel

