ZÁPIS Č. 21/2020
z veřejného zasedání zastupitelstva obce Skalice
konaného v úterý 15. prosince 2020 od 18:00 hodin
v objektu č.p. 132 ve Skalici (areál býv. Havlíkova statku)

Přítomní zastupitelé: 6 (viz prezenční listina)
Omluvena: Zuzana Kejřová
Přítomní občané: 7 (viz prezenční listina)
Program:
1) Zahájení.
2) Jmenování zapisovatele a ověřovatelů zápisu.
3) Kontrola zápisu č. 20/2020 vč. souhrnu usnesení.
4) Informace o plnění rozpočtu.
5) Rozpočtová opatření za uplynulé období.
6) Schválení rozpočtu obce na rok 2021.
7) Schválení rozpočtového výhledu obce na roky 2022-2026.
8) Schválení rozpočtu MŠ Číbuz na rok 2021.
9) Schválení střednědobého výhledu MŠ Číbuz na roky 2022-2023.
10) Jmenování inventarizační komise k 31. 12. 2020.
11) Delegování pravomoci přijímat rozpočtová opatření.
12) Plán veřejných zasedání na rok 2021.
13) Uzavření dodatku k pachtovní smlouvě č. 382015 se společností Statek Kydlinov s.r.o.
14) Záměr obce pronajmout nebytový prostor v objektu č.p. 2 na pozemku p.č. st. 84
v k.ú. Skalice u Smiřic.
15) Schválení Programu rozvoje obce Skalice na období let 2020-2030.
16) Zvýšení počtu členů Výboru pro kulturu, školství, sport a sociální věci.
17) Uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo „Křižovatka silnic III/3086 a III/3087 v obci
Číbuz“.
18) Pověření starosty uplatněním sankcí „Křižovatka Číbuz“.
19) Diskuse
a) konání Obecního plesu v roce 2021,
b) různé.
20) Závěr.

Průběh jednání:
1) Zahájení
Mgr. Pavel Kavalír, starosta obce, zahájil veřejné zasedání zastupitelstva v 18:00. Je
přítomno 6 zastupitelů. Zastupitelstvo je usnášeníschopné. Dále starosta seznámil
přítomné s programem zasedání, vč. návrhu na doplnění (nový bod 14, 16, 17, 18
a 19a). Starosta požádal zastupitelstvo o schválení takto doplněného programu.
Usnesení č. 21/1/2020
Zastupitelé schvalují program zasedání, vč. navrženého doplnění.
Hlasovalo:
pro – 6
proti – 0
zdržel se – 0
2) Jmenování zapisovatele a ověřovatelů zápisu
Starosta jmenuje zapisovatelkou Mgr. Lenku Lankašovou a ověřovateli zápisu
PhDr. Martina Jílka, Ph.D. a Milana Karpíška.
Zastupitelé berou informaci na vědomí.
3) Kontrola zápisu č. 20/2020 vč. souhrnu usnesení
Starosta Kavalír seznámil přítomné se zápisem č. 20/2020 a konstatoval, že nebyly
doručeny žádné písemné připomínky a připomínky neuplatnil ani nikdo z přítomných.
Usnesení č. 21/2/2020
Zastupitelé schvalují Zápis č. 20/2020, vč. Souhrnu usnesení, bez připomínek.
Hlasovalo:
pro – 6
proti – 0
zdržel se – 0
4) Informace o plnění rozpočtu.
Účetní a správce rozpočtu, paní Martina Pultrová informovala zastupitele o plnění
rozpočtu 2020 za období leden až listopad 2020. Příjmy činí 11 405 093,12 Kč
na upravený rozpočet 12 115 042,00 Kč, tj. plnění na 94,14 %. Výdaje jsou
ve výši 11 110 494,18 Kč na upravený rozpočet 10 015 320,00 Kč, tj. plnění
na 110,93 %. Na všech účtech obce je uloženo 8 193 280,92 Kč (včetně stavebního
spoření). Plánované akce včetně kulturních a sportovních jsou realizovány podle plánu
a možností situace s COVID-19 nebo jsou ve fázi příprav.
Zastupitelé berou informaci na vědomí.
5) Rozpočtová opatření za uplynulé období
Účetní a správce rozpočtu, paní Martina Pultrová, seznámila zastupitele s rozpočtovým
opatřením, jimž dochází k úpravě schváleného rozpočtu – jde o návrh rozpočtového
opatření č. 9/2020 – navýšení příjmů o 566 720,50 Kč (navýšení daňových příjmů,
příjmů z nájmu bytových prostor a příjmy z EKO-KOM za využívání komunálních
odpadů) a navýšení výdajů o 2 836 000 Kč (navýšení výdajů za péči o vzhled obce, sběr

a svoz komun. odpadů, opravy odvádění odpad. vod a stavby ostatních komunikací –
parkoviště, chodníky). Výdaje byly také poníženy o položky, jež se v letošním roce již
určitě nevyčerpají (Příspěvek na psí útulek, drobný majetek ve školní jídelně, ostatní
záležitosti kultury, sportovní zařízení ve vlastnictví obce, ostatní sportovní činnost
a příspěvek pro Domov pro seniory).
Usnesení č. 21/3/2020
Zastupitelé schvalují rozpočtové opatření č. 9/2020.
Hlasovalo:
pro – 6
proti – 0
zdržel se – 0
6) Schválení rozpočtu obce na rok 2021.
Účetní a správce rozpočtu, paní Martina Pultrová, seznámila zastupitele s Návrhem
rozpočtu na rok 2021, který byl sestaven jako vyrovnaný s celkovými příjmy i výdaji
9 600 000 Kč a se závazným ukazatelem na položce 5331 – neinvestiční příspěvek
zřízené příspěvkové organizaci (MŠ Číbuz) ve výši 800 000 Kč. Upozornila rovněž
na nejistotu daňových příjmů v roce 2021 díky ekonomické nestabilitě způsobené
koronakrizí a tím pádem o opatrné čerpání rozpočtu v následujícím roce. Návrh byl
zveřejněn na ÚD a elektronické desce od 25. listopadu.
Usnesení č. 21/4/2020
Zastupitelé schvalují rozpočet obce na rok 2021.
Hlasovalo:
pro – 6
proti – 0
zdržel se – 0
7) Schválení střednědobého výhledu rozpočtu obce na roky 2022-2026.
Účetní a správce rozpočtu, paní Martina Pultrová seznámila zastupitele s Návrhem
na střednědobý výhled rozpočtu obce na období 2022-2026. Obec počítá s postupným
navyšováním příjmů i výdajů a zůstává u vyrovnaných výhledů rozpočtu obce. Veškeré
realizace investičních akcí budou započaty pouze v případě zajištění dostatečných výší
finančních prostředků, například z dotací. Návrh byl zveřejněn na ÚD a elektronické
desce od 25. listopadu.
Usnesení č. 21/5/2020
Zastupitelé schvalují rozpočtový výhled obce na roky 2022-2026.
Hlasovalo:
pro – 6
proti – 0
zdržel se – 0

8) Schválení rozpočtu MŠ Číbuz na rok 2021.
Účetní a správce rozpočtu, paní Martina Pultrová, seznámila zastupitele s Návrhem
rozpočtu MŠ Číbuz na rok 2021, který je navržen jako vyrovnaný, s celkovými náklady
i výnosy 4 819 600,00 Kč. Přibyla asistentka pedagoga apod. proto se zvýšili personální
náklady.
Diskuse: Starosta Kavalír nejprve přivítal ředitelku Mateřské školy, Číbuz, paní Bc. Irenu
Slánskou a požádal ji, aby stručně shrnula rok 2020, který byl jejím prvním rokem
ve funkci ředitelky. Paní ředitelka seznámila zastupitele s provozem MŠ, převážně
v době vládních protiepidemických opatření, upozornila na nepříliš dobrý stav
technického zázemí a vybavení a na chybějící didaktické pomůcky. V plánu má nadále
zlepšovat komunikaci a spolupráci s veřejností a s rodiči. Informovala také o realizaci
projektů formou tzv. šablon. S ohledem na zdražování potravin MŠ přistoupila
ke zvýšení stravného. Paní  se zeptala na současnou situaci mezi
zaměstnanci a rodiči a to, jak se celková atmosféra v MŠ změnila od roku 2019, kdy
skupina rodičů doručila starostovi podněty pro zlepšení fungování školky. Paní ředitelka
odpověděla, že od svého nástupu nezaznamenala žádné stížnosti ani výhrady rodičů či
zaměstnanců a atmosféru ve školce vnímá jako přátelskou. Starosta následně shrnul
plány obce ohledně MŠ. Bude zcela jistě potřeba nechat provést energetický audit
a zamyslet se nad možnostmi snížení energetické náročnosti budovy, v budoucnu bude
také třeba dořešit odvlhčení přízemí. Dne 7. listopadu byla v blízkosti školky vysázena
nová ovocná alej a počítá se s tím, že ji děti budou využívat k vycházkám. Zkraje roku
by měl pokračovat projekt na vybudování ekozahrady se záhonky a políčky, kde si děti
budou moci sami pěstovat drobné rostliny. Také proběhlo jednání s právním zástupcem
nových spoluvlastníků pozemku p.č. 104/8, který MŠ využívá jako zahradu s tím, že
spoluvlastníci po Novém roce předloží obci nabídku na směnu pozemků tak, aby obec
získala do výlučného vlastnictví celou část pozemku, kterou školka v současné době
využívá. Paní zastupitelka Lankašová se zeptala na aktuální naplněnost MŠ. Paní
ředitelka Slánská odpověděla, že kapacita je naplněna, s ohledem na velký počet
menších dětí (při umístění dvouletých dětí dochází k zákonnému snížení kapacity).
Starosta ukončil diskusi a vyzval zastupitele ke schválení předloženého návrhu.
Usnesení č. 21/6/2020
Zastupitelé schvalují rozpočet Mateřské školy, Číbuz na rok 2021.
Hlasovalo:
pro – 6
proti – 0
zdržel se – 0
9) Schválení rozpočtového výhledu MŠ Číbuz na roky 2022-2023.
Účetní a správce rozpočtu, paní Martina Pultrová seznámila zastupitele s Návrhem
střednědobého výhledu rozpočtu MŠ Číbuz na období 2022-2023. Tento výhled je
navrhován též jako vyrovnaný s přihlédnutím na střednědobý výhled obce, konkrétně
na její závazný ukazatel – příspěvek pro MŠ.
Usnesení č. 21/7/2020
Zastupitelé schvalují rozpočtový výhled Mateřské školy, Číbuz na roky 2022-2023.

Hlasovalo:
pro – 6
proti – 0
zdržel se – 0
10) Jmenování inventarizační komise k 31. 12. 2020.
Starosta jmenuje do inventarizační komise pro provedení inventarizace veškerého
majetku obce Mgr. Lenku Lankašovou, jako předsedkyni a paní Zuzanu Kejřovou
a Mgr. Ivanu Kudrnáčovou, jako členy. Termín provedení inventarizace se stanovuje
od 31. 12. 2020 do 25. 1. 2021. Plán inventur bude vypracován do 18. 12. 2020
a z provedené inventarizace bude zpracována inventarizační zpráva do 25. 1. 2021.
Zastupitelé berou informaci na vědomí
11) Delegování pravomoci přijímat rozpočtová opatření.
Starosta Kavalír informoval zastupitele o potřebě zajistit přijímání rozpočtových
opatření, která bude třeba realizovat do konce roku 2020, včetně případného posílení
provozní dotace příspěvkové organizace Mateřská škola Číbuz tak, aby měla pokryty
náklady roku 2020, a závěrečného rozpočtového opatření k 31. 12. 2020 a navrhuje
k těmto úkonům pověřit starostu.
Usnesení č. 21/8/2020
Zastupitelé pověřují starostu k přijmutí rozpočtových opatření, která bude třeba
realizovat do konce roku 2020 včetně případného posílení provozní dotace příspěvkové
organizaci Mateřská škola, Číbuz tak, aby měla finanční prostředky na pokrytí výdajů
roku 2020, dále obdržených dotací do konce roku 2020 a případného závěrečného
rozpočtového opatření k 31. 12. 2020. Delegace pravomoci přijímat rozpočtová
opatření nepřesahující částku 100 000,- Kč v jednotlivém případě na starostu obce
na základě usnesení přijatého v rámci Souhrnu usnesení č. 2/2018 dle bodu 15) zápisu
zůstává nadále v platnosti.
Hlasovalo:
pro – 6
proti – 0
zdržel se – 0
12) Plán veřejných zasedání na rok 2021.
Starosta představil návrh na termíny veřejných zasedání zastupitelstva obce v roce
2021 s tím, že zasedání by se konalo opět zpravidla v úterý, konkrétní termíny by byly
tyto: 16. 2.,13. 4., 15. 6., 14. 9., 14. 12., obvyklým místem bude objekt č.p. 132 ve Skalici
(areál býv. Havlíkova statku), nebude-li určeno jinak a zasedání budou od 18:00.
Usnesení č. 21/9/2020
Zastupitelstvo schvaluje plán veřejných zasedání zastupitelstva obce v termínech:
16. 2.,13. 4., 15. 6., 14. 9., 14. 12 s tím, že zasedání se bude konat vždy v úterý od 18:00
hodin v objektu č.p. 132 ve Skalici (areál býv. Havlíkova statku), pokud nebude
stanoveno jinak.

Hlasovalo:
pro – 6
proti – 0
zdržel se – 0
13) Uzavření dodatku k pachtovní smlouvě č. 382015 se společností STATEK KYDLINOV
s.r.o.
Starosta Kavalír informoval zastupitele o záměru uzavřít dodatek k výše uvedené
pachtovní smlouvě z důvodu rozhodnutí zastupitelstva obce ze dne 8. 10. 2020
(usnesení č. 19/5/2020), kterým byl stanoven rozsah požadavku na vytýčení obecního
pozemku p.č. 1438 v k.ú. Skalička nad Labem. Tímto se stane část pozemku pro
pachtýře dále nevyužitelným. Dále je zde požadavek pachtýře o vyjmutí pozemku p.č.
1450 v k.ú. Skalička nad Labem z pachtovní smlouvy, neboť tento obecní pozemek
pachtýř nevyužívá a částečně již nyní slouží jako veřejná cesta.
Usnesení č. 21/10/2020
Zastupitelé schvalují dodatek č. 2 k pachtovní smlouvě č. 382015 uzavřené mezi
společností Statek Kydlinov s.r.o., IČO:25932675, se sídlem Kydlinovská 25/1, 503 01
Hradec Králové 16 a Obcí Skalice.
Hlasovalo:
pro – 6
proti – 0
zdržel se – 0
Plněním pověřen: Mgr. Pavel Kavalír

Termín splnění: 31. 12. 2020

14) Záměr obce pronajmout nebytový prostor v objektu č.p. 2 na pozemku p.č. st. 84
v k.ú. Skalice u Smiřic
Starosta Kavalír informoval zastupitele o žádosti pana , bytem
 Hradec Králové pronajmout si v obci prostory v termínu od 1.1.2021
minimálně do 30.4.2021. Cenová nabídka činí 500,-Kč/měs. Záměr byl zveřejněn
na úřední desce zdejšího OÚ dne 8. 12. 2020 a též na elektronické úřední desce.
Usnesení č. 21/11/2020
Zastupitelstvo doporučuje starostovi Mgr. Pavlu Kavalírovi pronajmout nebytový
prostor o výměře 43 m2 v části stodoly, která je příslušenstvím objektu č.p. 2
na pozemku p.č. st. 84, zapsaném na LV č. 10001 pro obec Skalice a kat. území Skalice
u Smiřic, vedeném Katastrálním úřadem pro Královéhradecký kraj, katastrální
pracoviště Hradec Králové, za účelem nekomerčního využití prostoru fyzické osobě
na dobu určitou v délce trvání max. 6 měsíců.
Hlasovalo:
pro – 6
proti – 0
zdržel se – 0

15) Schválení Programu rozvoje obce Skalice na období let 2020–2030.
Starosta Kavalír požádal pana Jiřího Šrámka, aby přítomné seznámil s hlavními body
vytvořeného Programu rozvoje obce na období let 2020-2030. Ing. Jiří Šrámek krátce
představil hlavní body Programu, zdůvodnil jeho význam a cíle.
Diskuse: Mgr. Iva Kudrnáčová, která byla členkou realizačního týmu doplnila, že
hlavním cílem Programu rozvoje obce je, zjednodušeně řečeno, stanovit si, jak
systematicky utrácet obecní prostředky. Na zastupitelích bude vždy rozhodnout
o prioritách podle toho, jaké budou aktuální potřeby a také finanční zdroje (např.
dotace). Bude nutné průběžně sledovat, zda se postupně naplňují stanovené cíle a zda
díky tomu dochází ke koncepčnímu rozvoji obce. Dokument by měl odpovědným
osobám umožnit s předstihem připravit projekty, aby ve chvíli, kdy budou vhodné
finanční prostředky mohlo dojít na samotnou realizaci. Např. v oblasti dopravy bude
jedním z cílů na obecní úrovni navázat na regionální síť cyklotras a cyklostezek a je tedy
třeba již nyní nechat zpracovat příslušné studie a další stupně projektové dokumentace,
protože se dá předpokládat, že i v novém programovém období evropských dotací bude
cyklo doprava priroritou a obec bude mít možnost získat na realizaci peníze. Starosta
Kavalír doplnil, že jedním z tzv. strategických cílů je i vybudování nového centra obce
Skalice, s ohledem na to, že obec zde nyní vlastní většinu pozemků, nabízí se vedle
vybudování nového sídla obecního úřadu, soustředit sem kulturní zázemí pro vnitřní
i venkovní akce a vytvořit zde třeba i nějakou zajímavou dominantu apod. Za tímto
účelem bude třeba nechat zpracovat nějakou architektonickou studii, zároveň již
probíhá projektování rekonstrukce č.p. 132 a další. Manželé  se dotázali
na řešení dopravní situace na sil. III/2997 ve Skaličce. Starosta Kavalír odpověděl, že již
řešil na schůzce s projektantem a zástupci Správy silnic Královéhradeckého kraje, kde
se hovořilo o probíhajících projekčních pracích na plánovanou rekonstrukci této silnice
od Ruseku až po Vachkův mostek pod Vlkovem a kde žádal o zavedení účinných
dopravních opatření na úseku procházejícím obcí. Zároveň na podzim žádal hradeckou
dopravní policii o zvýšený dohled nad dodržování rychlosti. Nyní, po ustavení nového
krajského zastupitelstva chce znovu jednat s odpovědnými osobami na kraji, především
o urychlení rekonstrukce silnice a o současné situaci.
Usnesení č. 21/12/2020
Zastupitelstvo schvaluje Program rozvoje obce Skalice na období let 2020-2030.
Hlasovalo:
pro – 6
proti – 0
zdržel se – 0
16) Zvýšení počtu členů Výboru pro kulturu, školství, sport a sociální věci
Paní místostarostka Faltová, která je zároveň předsedkyní Výboru pro kulturu, školství,
sport a sociální věci navrhla navýšení počtu členů tohoto výboru ze tří na pět s tím, že
o členství ve výboru projevila zájem paní Marii Janáčkovou ze Skalice a paní Mirka
Židová z Číbuzi. Výbor nadále plánuje zvýšení počtu společenských akcí, navíc se
očekává, že obě dámy činnost výboru obohatí o svůj generační pohled. Paní
místostarostka avizovala, že by ráda do svého výboru přivítala i někoho ze Skaličky, bez
ohledu na věk a pohlaví. Starosta Kavalír doplnil, že dle § 118 odst. 2 věta první zákona

č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) je pro výbory zastupitelstva stanovena
podmínka, že počet členů výboru je vždy lichý, což předložený návrh splňuje.
Paní místostarostka Faltová dále představila seznam plánovaných kulturních akcí na
rok 2021.
Usnesení č. 21/13/2020
Zastupitelstvo schvaluje navýšení počtu členů Výboru pro kulturu, školství, sport
a sociální věci ze tří na pět a schvaluje rovněž nové složení výboru – předsedkyně: Ing.
Kateřina Faltová, členové: Bc. Marie Janáčková, Bc. Veronika Matěnová, Mgr. Zuzana
Samková, Mirka Židová.
Hlasovalo:
pro – 6
proti – 0
zdržel se – 0
17) Uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo „Křižovatka silnic III/3086 a III/3087 v obci
Číbuz“
Starosta Kavalír informoval zastupitele o jednání se zhotovitelem stavby a sdělil, že
s ohledem na závěrečnou rekapitulaci rozpočtu stavby se zahrnutím všech více a
méněprací bude nutné uzavřít Dodatek č.2 ke Smlouvě o dílo, jímž dochází ke snížení
ceny díla z původní částky 6 208 215,02 Kč bez DPH (7 511 940,17 vč. DPH) o
275 747,04 Kč bez DPH (333 653,92 Kč vč. DPH) na 5 932 467,98 Kč bez DPH
(7 178 286,25 Kč vč. DPH).
Usnesení č. 21/14/2020
Zastupitelé schvalují uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo „Křižovatka silnic III/3086
a III/3087 v obci Číbuz“ uzavřené dne 16. 7. 2020 se subjektem „Společností Číbuz –
SOVIS + STREET“ a pověřují starostu Mgr. Pavla Kavalíra k jeho podpisu.
Hlasovalo:
pro – 6
proti – 0
zdržel se – 0
Plněním pověřen: Mgr. Pavel Kavalír

Termín splnění: 31. 12. 2020

18) Pověření starosty uplatněním sankcí „Křižovatka Číbuz“
Starosta Kavalír informoval zastupitele, že ze strany zhotovitele spol. SOVIS+STREET
nebyly dodrženy podmínky dle Dodatku č. 1 uzavřeného dne 9. 10. 2020 na základě
usnesení zastupitelstva obce ze dne 8. 10. 2020 (usnesení č. 19/4/2020). Původně
plánovaným termínem pro dokončení stavebních prací byla neděle 11. října 2020
(12 týdnů od zahájení stavby) s tím, že konečný termín pro dokončení díla bude
za následujících 6 týdnů, tj. 15. listopadu t.r. Dodatkem č. 1 došlo k posunutí termínu
pro dokončení Stavby (=prací) na 18. 10. 2020 a s tím souvisejícímu prodloužení
termínu dokončení díla na 29. 11. 2020. S ohledem na to, že jako datum předání
staveniště zpět obci byl stanoven 8. prosinec 2020, navrhuje se vyzvat zhotovitele
k úhradě smluvní pokuty za zpoždění za nedodržení doby pro dokončení díla dle

podčlánku 8.7 Smlouvy, kdy je objednatel oprávněn vymáhat 0,2 % přijaté smluvní
částky bez DPH za každý započatý den prodlení zhotovitele s dokončením, tj. 12 416,43
Kč bez DPH z částky 6 208 215,02 Kč bez DPH. Navrhuje se tedy vyzvat zhotovitele
k úhradě sankce odpovídající 8 dnům prodlení (30. 11. - 7.12.), tj. 99 331,44 Kč bez
DPH.
Usnesení č. 21/15/2020
Zastupitelstvo pověřuje starostu Mgr. Pavla Kavalíra k uplatnění smluvní pokuty
za zpoždění za nedodržení doby pro dokončení díla o 15 dní.
Hlasovalo:
pro – 6
proti – 0
zdržel se – 0
19) Diskuse
a) Konání Obecního plesu v roce 2021
Paní místostarostka Faltová informovala o stavu zajištění obecního plesu, který
by se měl konat v sobotu 13. února ve smiřické Dvoraně. S ohledem
na současnou epidemiologickou situaci lze však předpokládat, že ples bude
muset být zrušen. Přesto by bylo vhodné schválit ceny vstupenek a losů
do tomboly, abychom byli případně připraveni. Navrhuje se zachovat ceny
vstupenek i losů z loňska a počet losů ponechat v počtu 2000 ks.
Usnesení č. 21/16/2020
Zastupitelstvo schvaluje cenu vstupenek na Obecní ples ve výši 200 Kč. A cenu
losů do tomboly ve výši 10 Kč a počtu 2000 ks.
Hlasovalo:
pro – 6
proti – 0
zdržel se – 0
Zastupitelé berou informace na vědomí.
b) Různé
Starosta Kavalír seznámil přítomné s dopisem, který obdržel od pana
 v souvislosti s přípravou projektu na zvýšení počtu kontejnerů
na tříděný odpad, kdy obec plánuje vytvoření nového kontejnerového stání
ve Skaličce. Jednou z navržených variant bylo využití prostranství na p.p.č.
1118/5 u č.p. 8, 9 a 10 (při místní komunikaci „k čarodějnicím“). Dnes zde
parkují auta a v případě vybudování vkusného a vhodně oploceného malého
kontejnerového stání by bylo možné v budoucnu upravit prostranství i tak, aby
působilo esteticky. Pan  označil navržené místo za nevhodné –
umístění kontejnerů před vchody domů považuje za neestetické
a nehygienické, současnou kapacitu stávajících kontejnerových míst
za dostatečnou a upozorňuje na kontejnerové místo, které bylo nedaleko

od uvedeného místa, na p.p.č. 846/7, v minulosti vybudováno a dosud nebylo
kontejnery osazeno. Starosta upozornil, že toto místo se nachází přímo naproti
č.p. 41, jehož vlastníci si umístění kontejnerů zde rovněž nepřejí, navíc je to dál
do kopce a téměř na konci zástavby, komplikované bude zřejmě i zajíždění
a následné otáčení svozových vozů. Pan zastupitel Karpíšek připomněl, že
v minulosti už upozorňoval na to, že zde existuje vybudované plato na
kontejnery a budování jiného bude zbytečně finančně nákladné, navíc p.p.č.
1118/5 tvoří jakési náměstíčko, tedy veřejně exponované místo, které je přímo
předurčeno ke zřízení veřejného prostranství, nikoli k umístění kontejnerů. Paní
 upozornila, že obyvatelka č.p. 41 se přistěhovala do Skaličky
v době, kdy zde kontejnerové plato naproti jejímu domu bylo zřízeno, takže
mohla počítat s tím, že kontejnery zde budou v budoucnu umístěny. Starosta
uzavřel diskusi s tím, že k problematice se zastupitelé po Novém roce ještě vrátí
a na neveřejné poradě znovu proberou parametry plánovaného projektu
na rozšíření kontejnerových míst a jejich úpravy a zváží uvedené argumenty.
Zastupitelé berou informace na vědomí.
20) Závěr
Starosta Mgr. Pavel Kavalír poděkoval zastupitelům za spolupráci v roce 2020 a popřál
přítomným hezké Vánoce a dobrý rok 2021. Následně ve 20:50 ukončil zasedání.
Zapsala:

Mgr. Lenka Lankašová

Starosta: Mgr. Pavel Kavalír
Skalice 23. 12. 2020

Ověřovatelé zápisu: PhDr. Martin Jílek, Ph.D.
Milan Karpíšek

