Zápis
o průběhu třetího/2008 zasedání zastupitelstva obce Skalice nad Svitavou
konaného dne 27.3. 2008 v kanceláři starosty Obce Skalice nad Svitavou.
Bod č. 1
Starosta obce Mgr. Petr Řezníček zahájil třetí/2008 zasedání zastupitelstva obce Skalice nad
Svitavou v 17,30 hodin a všechny přivítal.
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 8 dní přede dnem konání zastupitelstva a dále
konstatoval, že je přítomno všech 9 členů zastupitelstva, zastupitelstvo je usnášeníschopné.
Přítomni: Mgr. Petr Řezníček, Ing. Stanislav Skřipský, p. Freisleben, p. Barták,
p. Horbas, Ing. Havelková, Ing. Černý, p. Burgr, p. Odehnal
Hosté: 4 občané.
Zapisovatelem byla jmenována Ing. Hana Havelková.
Starosta konstatoval, že zápis z předchozích 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 třetího/2008 zasedání
zastupitelstva obce. Navrženi byli p.Barták, Ing. Černý
Usnesení č. 1
Zastupitelstvo obce Skalice nad Svitavou schvaluje navržené ověřovatele zápisu o průběhu
třetího/2008 zasedání zastupitelstva obce.
Pro – 9,
Hlasování č. l:
Usnesení č. 1 bylo přijato.

proti – 0,

zdržel se hlasování – 0.

Starosta obce přednesl návrh programu třetího/2008 zasedání zastupitelstva obce Skalice nad
Svitavou:
1. Zahájení
2. Technický bod
3. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2007
4. Návrh Závěrečné zprávy o hospodaření obce za rok 2007
5. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Svazku obcí Svitava za rok 2007
6. Návrh Závěrečné zprávy o hospodaření Svazku obcí Svitava za rok 2007
7. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Svazku obcí Skalice, Jabloňany za rok 2007
8. Návrh Závěrečné zprávy o hospodaření Svazku obcí Skalice, Jabloňany za rok 2007
9. Nařízení vlády za dne 25. února 2008, kterým se mění NV č. 37/2003 Sb., o odměnách za
výkon funkce členů zastupitelstev, ve znění pozdějších předpisů
10. Žádosti občanů, různé
11. Závěr

Hlasování č. 2:

Pro – 9,

proti – 0,

zdržel se hlasování – 0.

Program třetího/2008 zasedání zastupitelstva obce Skalice nad Svitavou byl schválen.

Bod č. 3 , bod č. 4
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2007.
Návrh Závěrečné zprávy o hospodaření obce za rok 2007.
Usnesení č. 2
Zastupitelstvo obce Skalice nad Svitavou bere na vědomí Zprávu o výsledku přezkoumání
hospodaření za rok 2007 a schvaluje návrh Závěrečného účtu obce Skalice nad Svitavou.
Hlasování č. 3:
Pro – 9,
Usnesení č. 2 bylo přijato.

proti – 0,

zdržel se hlasování – 0.

Bod č.5, bod č. 6
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Svazku obcí Svitava za rok 2007.
Návrh Závěrečné zprávy o hospodaření Svazku obcí Svitava za rok 2007.
Usnesení č. 3
Zastupitelstvo obce Skalice nad Svitavou bere na vědomí Zprávu o výsledku přezkoumání
hospodaření za rok 2007 a schvaluje návrh Závěrečného účtu Svazku obcí Svitava za rok
2007.
Hlasování č. 4:
Pro – 9,
Usnesení č. 3 bylo přijato.

proti – 0,

zdržel se hlasování – 0.

Bod č. 7, bod č. 8
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Svazku obcí Skalice, Jabloňany za rok
2007. Návrh Závěrečné zprávy o hospodaření Svazku obcí Skalice, Jabloňany za rok
2007
Usnesení č. 4
Zastupitelstvo obce Skalice nad Svitavou bere na vědomí Zprávu o výsledku přezkoumání
hospodaření za rok 2007 a schvaluje návrh Závěrečného účtu Svazku obcí Skalice, Jabloňany
za rok 2007.
Hlasování č. 5:
Pro – 9,
Usnesení č. 4 bylo přijato.

proti – 0,

zdržel se hlasování – 0.

Bod č. 9
Nařízení vlády za dne 25. února 2008, kterým se mění NV č. 37/2003 Sb., o odměnách za
výkon funkce členů zastupitelstev, ve znění pozdějších předpisů
Usnesení č.5
Zastupitelstvo obce Skalice nad Svitavou bere na vědomí Nařízení vlády ze dne 25. 2. 2008,
kterým se mění NV č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členů zastupitelstev a
schvaluje návrh výši odměn za výkon funkcí nezvyšovat, ale ponechat ve stávající výši.
Hlasování č. 6:
Pro – 9,
Usnesení č. 5 bylo přijato.

proti – 0,

zdržel se hlasování – 0.

Bod č. 10
Žádosti občanů, různé
Žádost manželů Koncových o odkup pozemku par. číslo 362/8 k. ú. Skalice nad
Svitavou ve vlastnictví obce: Zastupitelstvo obce Skalice nad Svitavou souhlasí se
záměrem odprodat výše uvedený pozemek.
České dráhy zaslaly informaci, že ve dnech 16. 4. od 7.30 hodin do 17.4. do 20 hodin.
bude uzavřena komunikace na Lhotu Rapotinu z důvodu kompletní rekonstrukce
železničního přejezdu u Lhoty Rapotiny.
Starosta obce Mgr. Petr Řezníček informoval přítomné, že bylo schváleno zpracování
studie Turistického informačního centra Svazku obcí Svitava s půjčovnou kol v obci.
Pan Karel Horbas informoval přítomné, že v naší obci bude probíhat úprava korun
vybraných stromů. Cenovou nabídku na tuto činnost má obec zpracovánu od firmy
pana Petra Grose z Drnovic.
Pan starosta informoval, že byla na obec dodána cenová nabídka na úpravu nájezdů
v Brněnské ulici v částce 263 000,- Kč a nabídka úpravy komunikace v části obce
Hradisko ve výši 1780 ,- Kč/m2. Tato nabídka není pro obec akceptovatelná a bude se
hledat alternativní řešení.
Na Obecní úřad byla zaslána dokumentace EIA: „Změna části Energocentrum závodu
na výrobu bioetanolu“, touto dokumentací a problémem s tím spojeným se bude
zabývat nejprve stavební komise na svém jednání.
Příští zasedání Zastupitelstva obce Skalice nad Svitavou se bude konat dne 17. 4. 2008
v 17.30 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu.

Na závěr poděkoval starosta obce p. Mgr. Řezníček všem přítomným a popřál hezký zbytek
večera.

Ve Skalici nad Svitavou 27.3. 2008
Zapsala: Ing. Havelková

………………………..
starosta

Ověřovatelé zápisu: p. Barták
Ing. Černý

……………………………..
místostarosta

