ZÁPIS Č. 22/2021
z veřejného zasedání zastupitelstva obce Skalice
konaného v úterý 16. února 2021 od 18:00 hodin
v objektu č.p. 132 ve Skalici (areál býv. Havlíkova statku)

Přítomní zastupitelé: 6 (viz prezenční listina)
Omluven: M. Karpíšek
Přítomní občané: (viz prezenční listina)
Program:
1) Zahájení.
2) Jmenování zapisovatele a ověřovatelů zápisu.
3) Kontrola zápisu č. 21/2020 vč. souhrnu usnesení.
4) Informace o plnění rozpočtu.
5) Rozpočtová opatření.
6) Projednání a schválení inventarizace majetku k 31. 12. 2020.
7) Účast obce v kampani „Vlajka pro Tibet“.
8) Vstup obce do Sdružení místních samospráv ČR.
9) Záměr uzavření dodatku ke smlouvě o nájmu prodejny potravin.
10) Informace o veřejné zakázce na zpracování vyhledávací studie „Stezka pro pěší
a cyklisty Rusek-Skalička-Lochenice“
11) Informace o veřejné zakázce na zpracování projektové dokumentace „Obec Skalice –
technická obnova 3 mostů na místních komunikacích“.
12) Žádost o zpřístupnění pozemků – obnovu polních cest.
13) Delegace zástupce obce na valnou hromadu VAK.
14) Aktualizace směrnice č. 7 – o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu.
15) Diskuse.
a) Zásilkovna;
b) Zájem o koupi pozemku ve Skalici;
c) Žádost o vyhrazené parkovací stání;
d) Dar Hospici sv. Anežky České;
e) Různé.
16) Závěr.

Průběh jednání:
1) Zahájení
Mgr. Pavel Kavalír, starosta obce, zahájil veřejné zasedání zastupitelstva v 18:00.
Je přítomno 6 zastupitelů. Pan Zastupitel Karpíšek se ze zdravotních důvodů omlouvá.
Zastupitelstvo je usnášeníschopné. Dále starosta seznámil přítomné s programem
zasedání, vč. návrhu na doplnění (nový bod 13, 14 a 15 a-d). Starosta požádal
zastupitelstvo o schválení takto doplněného programu.
Usnesení č. 22/1/2021
Zastupitelé schvalují program zasedání, vč. navrženého doplnění.
Hlasovalo:
pro – 6
proti – 0
zdržel se – 0
2) Jmenování zapisovatele a ověřovatelů zápisu
Starosta jmenuje zapisovatelkou Ing. Kateřinu Faltovou a ověřovateli zápisu
Ing. Miroslava Stehna a Zuzanu Kejřovou.
Zastupitelé berou informaci na vědomí.
3) Kontrola zápisu č. 21/2021 vč. souhrnu usnesení
Starosta Kavalír seznámil přítomné se zápisem č. 21/2021 a konstatoval, že nebyly
doručeny žádné písemné připomínky a připomínky neuplatnil ani nikdo z přítomných.
Usnesení č. 22/2/2021
Zastupitelé schvalují Zápis č. 21/2020, 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 prosinec 2020. Příjmy činí 12 739 075,74 Kč
na upravený rozpočet 12 985 137,50 Kč, tj. plnění na 98 %. Výdaje jsou
ve výši 11 685 530,33 Kč na upravený rozpočet 13 164 657,00 Kč, tj. plnění na 89 %.
Na všech účtech obce je uloženo 8 952 227,39 Kč (včetně stavebního
spoření). Plánované akce včetně kulturních a sportovních byly realizovány v závislosti
na situaci epidemie 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 č. 10/2020 z 31. 12. 2020, které přijal starosta obce Mgr. Pavel Kavalír.

Jedná se o navýšení výdajů o 313 337 Kč a o navýšení příjmů o 303 375 Kč. Týká se to
konečného srovnání rozpočtovaného stavu se stavem skutečným.
Zastupitelé berou informaci na vědomí.
6) Projednání a schválení inventarizace majetku k 31. 12. 2020.
Mgr. Lenka Lankašová, předsedkyně inventarizační komise, seznámila zastupitelstvo
s návrhem inventarizační zprávy. Zahájení inventur proběhlo 31. 12. 2020 a ukončení
20. 1. 2021. Komise ve složení Mgr. Lenka Lankašová (předsedkyně), Zuzana Kejřová
a Mgr. Ivana Kudrnáčová (členky) provedla za přítomnosti odpovědných osob řádnou
fyzickou inventuru, případně inventuru dokladovou, veškerého majetku obce se
závěrem, že inventarizační rozdíly nebyly zjištěny; majetek je řádně zabezpečen proti
zcizení, je udržován v pořádku a ve stavu schopném provozu. Inventarizační komise při
inventurách rovněž posoudila zbývající dobu životnosti majetku dle odpisového plánu
a změny v době používání dlouhodobého majetku nejsou doporučeny.
Usnesení č. 22/3/2021
Zastupitelé schvalují inventarizační zprávu bez připomínek.
Hlasovalo:
pro – 6
proti – 0
zdržel se – 0
7) Účast obce v kampani „Vlajka pro Tibet“.
Dne 11. 1. 2020 obdržel zdejší obecní úřad žádost Spolku Lungta o připojení se
k mezinárodní kampani „Vlajka pro Tibet“ dne 10. 3. 2021 jako připomínku 62. výročí
povstání Tibeťanů proti čínské okupaci Tibetu, které bylo násilně potlačeno armádou
Čínské lidové republiky a při němž zahynulo na 80 tis. Tibeťanů. Starosta navrhuje se
ke kampani symbolicky připojit stejně jako v předcházejících letech, a to formou
vylepení plakátu s Tibetskou vlajkou dne 10. 3. 2021 na okno obecního úřadu.
Usnesení č. 22/4/2021
Zastupitelé schvalují připojení se ke kampani „Vlajka pro Tibet“ formou vylepení
plakátu s Tibetskou vlajkou dne 10. 3. 2021 na okno obecního úřadu.
Hlasovalo:
pro – 6
proti – 0
zdržel se – 0
Plněním pověřen: Mgr. Pavel Kavalír

Termín splnění: 10. 3. 2021

8) Vstup obce do Sdružení místních samospráv ČR.
Starosta Kavalír navrhl zastupitelům vstup obce Skalice do Sdružení místních
samospráv. SMS ČR je nevládní apolitickou organizací s celostátní působností, která
sdružuje a hájí zájmy obcí a měst v ČR. Ze širokého spektra aktivit ve prospěch
samospráv lze zmínit především prosazování spravedlivého dělení daňových výnosů
mezi obce a města v ČR (rozpočtové určení daní). Agenda SMS ČR dnes zahrnuje
připomínkování nejrůznějších legislativních návrhů, prezentace a prosazování potřeb
menších obcí a měst, hájení zájmů venkova a jeho obyvatel a spolupráce v boji proti
korupci ve veřejné správě. SMS ČR je silným partnerem vlády, parlamentu i krajů v ČR.
SMS ČR je zvláště v našem kraji velmi aktivní, nabízí pravidelně obcím a starostům
vzdělávání, právní poradenství apod. V KHK je jeho místopředsedkyní paní Helena
Kuthanová, starostka Hoříněvsi, která léta úspěšně spolupracuje s krajským úřadem
i Magistrátem města Hradec Králové a Celostátní sítí Místních akčních skupin.
Usnesení č. 22/5/2021
Zastupitelstvo obce Skalice schvaluje přistoupení obce Skalice do Sdružení místních
samospráv ČR na základě § 46 a § 84 odst. 2 písm. e zákona o obcích č. 128/2000 Sb.,
ve znění pozdějších předpisů a čl. 3 Stanov Sdružení místních samospráv České
republiky a ukládá starostovi obce vyplnění příslušné přihlášky a její zaslání spolu
s tímto usnesením na adresu sídla Sdružení místních samospráv ČR, a to ve lhůtě
jednoho týdne od jednání zastupitelstva obce.
Hlasovalo:
pro – 6
proti – 0
zdržel se – 0
Plněním pověřen: Mgr. Pavel Kavalír

Termín splnění: 23. 2. 2021

9) Záměr uzavření dodatku ke smlouvě o nájmu prodejny potravin.
Starosta Kavalír informoval zastupitele o požadavku pana Hong Sinh Le, provozovatele
zdejší prodejny potravin na snížení výše nájmu v obecním objektu č.p. 50 ve Skalici.
Důvodem žádosti je malá návštěvnost prodejny a tím malý objem prodejů.
V současnosti platí nájemce obci měsíčně nájemné ve výši 9 000,- Kč, k tomu hradí
navíc veškeré energie. Starosta navrhuje snížení nájemného o 2 000,- Kč/měs.
V souladu s výkladovou praxí v souvislosti s požadavkem § 39 odst. 1 zákona
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), který se týká zveřejňovací povinnosti při
nakládání s obecním majetkem, je před uzavřením dodatku ke smlouvě o nájmu
nebytových prostor, kde se mění její podstatné parametry, vyžadováno zveřejnění
záměru. Starosta tedy navrhuje schválit záměr uzavření dodatku ke smlouvě o nájmu
prostor sloužících k podnikání, kterým se mění výše měsíčního nájemného.
Usnesení č. 22/6/2021
Zastupitelé schvalují záměr uzavření dodatku ke smlouvě o nájmu prostor sloužících
k podnikání ze dne 8. 7. 2020, kterým se mění výše nájemného a pověřují starostu
záměr zveřejnit v souladu s požadavky zákona o obcích.

Hlasovalo:
pro – 6
proti – 0
zdržel se – 0
10) Informace o veřejné zakázce na zpracování vyhledávací studie „Stezka pro pěší
a cyklisty Rusek-Skalička-Lochenice“.
Starosta Kavalír informoval zastupitele o úmyslu zadat zpracování vyhledávací studie
„Stezka pro pěší a cyklisty Rusek-Skalička-Lochenice“, která by prověřila vhodné trasy
pro budoucí výstavbu cyklostezek navazujících na Labskou cyklotrasu v Lochenicích
a cyklostezku Rusek – Piletice – Pouchov.
Zastupitelé berou informaci na vědomí
11) Informace o veřejné zakázce na zpracování projektové dokumentace „Obec Skalice –
technická obnova 3 mostů na místních komunikacích“.
Starosta Kavalír informoval zastupitele o připravované veřejné zakázce malého rozsahu
na projekční práce v rámci plánované rekonstrukce tří hlavních mostů v obci,
na místních komunikacích ve Skaličce a Skalici na Černilovském potoce. Obsahem
zakázky je stanovení základní koncepce řešení a její projednání s investorem,
zpracování technické dokumentace bouracích prací a projektové dokumentace
pro vydání společného rozhodnutí (DURSP), zpracování projektové dokumentace
pro provádění stavby, vč. položkového soupisu stavebních prací, dodávek a služeb
a součinnost projektanta při jednotlivých realizacích staveb mostů (autorský dozor).
U mostů ve Skalici se uvažuje pouze o celkové rekonstrukci, pro most ve Skaličce
navrhujeme dokumentaci jednak pro částečnou opravu a jednak pro celkovou
rekonstrukci. Předpokládaná cena poptávaných prací je celkem 835 000 Kč bez DPH.
Hodnotící kritéria se navrhují celková nabídková cena bez DPH s váhou 90 % a počet
kladných referencí (max. 5 referencí) s váhou 10 % (každá reference 2 %).
Usnesení č. 22/7/2021
Zastupitelstvo schvaluje realizaci veřejné zakázky malého rozsahu na služby –
zpracování projektové dokumentace „Obec Skalice – technická obnova 3 mostů
na místních komunikacích“ s předpokládanou hodnotou 835 000,- Kč bez DPH,
hodnotícími kritérii – celková nabídková cena bez DPH s váhou 90 % a počet kladných
referencí s váhou 10 %.
Hlasovalo:
pro – 6
proti – 0
zdržel se – 0

12) Žádost o zpřístupnění pozemků – obnovu polních cest.
Starosta Kavalír informoval zastupitele o žádostech pana  ze Skaličky
ze dne 8. ledna 2021 o zpřístupnění pozemku p.č. 1301 v k.ú. Skalička nad Labem
obnovením cesty na pozemku p.č. 1437 v k.ú. Skalička nad Labem z důvodu
zpřístupnění důležitého historického místa „Pardědub“ pro širokou veřejnost; a dále
o zpřístupnění pozemku p.č. 1485 v k.ú. Skalička nad Labem obnovením cesty
na pozemku p.č. 1445 a částečně 1116/1 (pozn.: tato parcela nebyla předmětem
komplexních pozemkových úprav), vše v k.ú. Skalička nad Labem, z důvodu obnovení
původní cesty do Ruseka pro širokou veřejnost. Cesta k radaru je také jednou
z možných variant budoucí cyklostezky. Věc byla předběžně projednána se zemědělci,
kteří na daných pozemcích hospodaří a ti jsou za určitých podmínek schopni pozemky
uvolnit. Starosta ovšem upozornil, že vytýčení samo o sobě přinese také určité
povinnosti pro obec – zabránit ničení geodetických značek a udržovat cesty
v provozuschopném stavu a je třeba zvážit, zda je potřebné nechat pozemky vytýčit již
nyní.
Diskuse:
Pan  informoval o jednání se současnými uživateli pozemků, kteří proti
záměru nic nenamítají a také uvedl, že podle sdělení p. Nožičkové ze Státního
pozemkového úřadu v Hradci Králové je možnost přibližně do konce února o bezplatné
vytýčení požádat. Pan  dále uvedl, že by byl rád, aby k vytýčení obou
pozemků došlo současně, protože je přesvědčen, že cesty budou místními občany
využívány. V případě p.p.č. 1437 půjde o první krok k zatraktivnění velmi významného
archeologického naleziště. V případě p.p.č. 1445 pak půjde o pěší komunikaci k radaru
s napojením na Rusek.
Pan zastupitel Jílek souhlasí s tím, aby se SPÚ požádal o vytýčení uvedených pozemků
co nejdříve a v průběhu roku pak prodiskutovat okolnosti jejich další údržby. K tomuto
názoru se připojila i místostarostka Faltová.
Paní zastupitelka Lankašová vznesla dotaz, zda jsme schopni se zemědělci domluvit,
aby cesty respektovali. Pan  odpověděl, že podle předběžných jednání je
přesvědčen, že ano, a navíc by bylo možné zemědělce i zapojit do údržby (např.
posečení).
Pan  upozornil, že by bylo vhodné Pardědub, jako významné místo, více
přiblížit lidem. Na to zareagoval pan  dotazem, zda je vůbec Pardědub nějak
označený? Pan  odpověděl, že zde umístil provizorní ceduli, ale po čase ji našel
zničenou neznámými vandaly.
Starosta poté ukončil diskusi a navrhl požádat Státní pozemkový úřad o zajištění
vytýčení obecních pozemků s tím, že se pokusí domluvit vytýčení až na období
po sklizni. S pachtýři bude učiněna dohoda o vyjmutí pozemků z pachtu. V následujícím
roce by pak ve spolupráci se zemědělci došlo k jednoduché rekultivaci pozemků.
Usnesení č. 22/8/2021
Zastupitelstvo pověřuje starostu Mgr. Pavla Kavalíra k jednání se zúčastněnými
stranami a k podání žádosti o vytýčení pozemků p.č. 1437 a 1445 v k.ú. Skalička
nad Labem.

Hlasovalo:
pro – 6
proti – 0
zdržel se – 0
13) Delegace zástupce na valnou hromadu VAK.
Starosta Kavalír informoval zastupitele o termínu valné hromady společnosti Vodovody
a kanalizace Hradec Králové a.s., která se bude konat 2. června 2021. Obec Skalice je
akcionářem této společnosti. Starosta navrhuje, aby jej zastupitelstvo delegovalo
k účasti na této valné hromadě.
Usnesení č. 22/9/2021
Zastupitelé schvalují delegaci starosty obce Mgr. Pavla Kavalíra na valnou hromadu
společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové a.s.
Hlasovalo:
pro – 6
proti – 0
zdržel se – 0
14) Aktualizace směrnice č. 7 – k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu.
Starosta Kavalír informoval zastupitele o provedené revizi vnitřní směrnice
č. 7 – o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu, kterou se řídí veškeré zakázky
uskutečňované obcí do 2 mil. Kč v případě pořízení dodávek či služeb a do 6 mil. Kč
v případě stavebních prací. Předmětem aktualizace bylo zejména uvedení odkazu
na novější legislativu a drobná úprava textu. Zastupitelům byl materiál předložen před
konáním zasedání.
Usnesení č. 22/10/2021
Zastupitelstvo schvaluje aktualizaci Vnitřní směrnice č. 7 – k zadávání veřejných
zakázek malého rozsahu.
Hlasovalo:
pro – 6
proti – 0
zdržel se – 0
Plněním pověřen: Mgr. Pavel Kavalír

Termín splnění: 28. 2. 2021

15) Diskuse
a) Zásilkovna
Starosta informoval zastupitele o nabídce společnosti Zásilkovna s.r.o. umístit
a provozovat v obci automat sloužící k vydávání zásilek – tzv. Z-BOX. Obec by
bezúplatně zapůjčila vhodný pozemek cca 0,7 m2, provoz by byl v režii
Zásilkovny. Při vhodném umístění box nevyžaduje napojení na el. síť (je napájen
solárními panely). S provozovatelem Z-Boxu by byla uzavřena smlouva na dobu

neurčitou s půlroční výpovědní dobou a s tím, že pokud by smlouva zanikla
v prvním roce z důvodů na straně obce, obec by musela provozovateli uhradit
vstupní náklady ve výši 10 000,- Kč. Otázkou je umístění Z-Boxu – jako vhodná
místa se jeví parkoviště u hasičské zbrojnice ve Skalici nebo prostranství
u prodejny potravin.
Diskuse:
Paní místostarostka Faltová sdělila, že je pro umístění Z-Boxu k prodejně.
S tímto návrhem souhlasila i paní zastupitelka Lankašová. Pan 
připomněl, že oběma dámami navrhované umístění by mohlo navíc vést
k většímu zatraktivnění samotné prodejny.
Usnesení č. 22/11/2021
Zastupitelé schvalují záměr umístit v obci automat sloužící k vydávání zásilek –
tzv. Z-BOX společnosti Zásilkovna s.r.o. a doporučuje starostovi, při splnění
požadavku zákona o obcích na zveřejnění záměru, uzavřít Smlouvu pro umístění
Z-BOXU a spolupráci při jeho provozování.
Hlasovalo:
pro – 6
proti – 0
zdržel se – 0
Plněním pověřen: Mgr. Pavel Kavalír

Termín splnění: 30. 6. 2021

b) Zájem o koupi pozemku ve Skalici;
Starosta informoval zastupitele o žádosti manželů  ze Skalice
(č.j. 82/2021/S) o odkup pozemku p.č. 504/4 nebo 504/5 v k.ú. Skalice
nad Labem, případně části jednoho z těchto pozemků v šíři dle požadavků
vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území (§ 20
odst. 7: „Ke každé stavbě rodinného domu nebo stavbě pro rodinnou rekreaci
nebo souvislé skupině těchto staveb musí vést zpevněná pozemní
komunikace široká nejméně 2,5 m a končící nejdále 50 m od stavby.“). S tím, že
oba pozemky jsou v dlouhodobém nájmu s roční výpovědní lhůtou.
Diskuse:
Pan zastupitel Jílek navrhuje, aby se žadatelům umožnilo zřídit sjezd při hranici
pozemku p.p.č. 504/4 u č.p. 73. Tak zůstane zbytek pásu obecních pozemků při
místní komunikaci celistvý. Starosta Kavalír upozornil, že p.p.č. 504/4 má
pronajatý pan  ze Skalice, který jej celý hospodářsky užívá. Muselo
by se přistoupit např. k výměně předmětu nájmu. Paní místostarostka Faltová
souhlasí s návrhem projednat možnost výměny předmětu nájmu mezi panem
 a  (p.p.č. 504/5) a sjezd zřídit na pozemku p.č.
504/4. Zároveň se snažit najít možnost, jak se vyhnut prodeji obecního majetku
(např. zřízení služebnosti či práva stavby ve prospěch žadatele). Starosta navrhl,
že věc projedná s dotčenými stranami a pokusí se společně najít řešení výhodné
pro všechny.
Zastupitelé berou informace na vědomí.

c) Žádost o vyhrazené parkovací stání;
Starosta informoval zastupitele o žádosti  ze Skaličky
(č.j. 83/2021/S) o označení a pronájem parkovacího stání před domem č.p. 
ve Skaličce. Žadatelka řeší dlouhodobé problémy s parkováním spoluobčanů
před jejím domem. Starosta rovněž informoval o neúspěšné snaze
zprostředkovat dohodu mezi zúčastněnými stranami sporu. Starosta navrhuje
žádost zamítnout s poukazem na to, že by obec nebyla schopna zajistit rovný
přístup k dalším potenciálním žadatelům, a navíc nemáme možnost případným
neoprávněným parkováním zabránit.
Usnesení č. 22/12/2021
Zastupitelé neschvalují pronájem parkovacího stání před domem č.p. 
ve Skaličce na p.p.č.  v k.ú. Skalička nad Labem ve vlastnictví obce.
Hlasovalo:
pro – 6
proti – 0
zdržel se – 0
d) Žádost Hospice Anežky České o finanční dar
Starosta informoval zastupitele o žádosti Hospice Anežky České z Červeného
Kostelce o finanční dar a připomněl, že v minulosti obec hospici poskytovala
výtěžek z obecního plesu. S ohledem na to, že letošní ples se vzhledem
k protiepidemickým opatřením nemohl konat, navrhuje starosta poskytnout
hospici dar z rozpočtu obce alespoň ve výši 10 000,- Kč.
Usnesení č. 22/13/2021
Zastupitelé schvalují poskytnutí finančního daru ve výši 10 000,- Kč Hospici
Anežky České a pověřují starostu k uzavření darovací smlouvy.
Hlasovalo:
pro – 6
proti – 0
zdržel se – 0
Plněním pověřen: Mgr. Pavel Kavalír

Termín splnění: 31. 3. 2021

e) Různé.
-

Starosta informoval zastupitele o dopisu z Ministerstva zemědělství (MZe)
s požadavkem k vyjádření a doložení údajů rozhodných pro posouzení
parametrů stávající obecní kanalizace z hlediska definice kanalizace
pro veřejnou potřebu. MZe údajně provedlo analýzu dat vlastních evidencí
a zjistilo, že o naší obci požadované údaje nemá. V této souvislosti bude
také třeba začít řešit i postoj obce k vypouštění odpadních vod
z domácností do veřejné kanalizace a případně zvážit uzavírání smluv
s občany apod.

-

Pan  se zeptal na to, jak to vypadá s projektem
oddílové kanalizace v obci a v jakém stavu jsou jednání ohledně převodu
podílů pozemku p.p.č. 99/3 v k.ú. Číbuz – zahrada mateřské školy. A dále se
dotázal, zda již byly obnoveny cedule na památných stromech v obci.
Starosta uvedl, že byla zpracována technicko-ekonomická studie, se kterou
se zastupitelé nyní seznamují. Zdá se, že bude třeba do konce volebního
období rozhodnout, zda pokračovat v přípravě projektu gravitační
kanalizace s prvky kanalizace tlakové (6 přečerpávacích stanic) – tato
varianta je poměrně drahá z pohledu pořizovacích nákladů, ale je méně
náročná na technologie, zatímco druhá zvažovaná varianta – čistě tlaková
kanalizace – vychází na pořízení výrazně levněji (navíc nevyžaduje velké
zásahy do pozemních komunikací), ale je třeba počítat s tím, že každá
připojená domácnost by musela na svém pozemku strpět domovní čerpací
stanici, bylo by třeba promyslet způsob údržby, případně výši příspěvku
občanům na pořízení čerpací stanice apod. Náklady na provoz jsou pak
u obou technologií srovnatelné. Starosta chce čerpat zkušenosti stávajících
provozovatelů z podobně velkých obcí v okolí. Pokud jde o jednání
o pozemku v areálu školní zahrady MŠ, pak v loňském roce došlo k prodeji
podílů dvou spoluvlastníků (obec zde vlastní pouze 1/4), nyní většinový
podíl 3/4 vlastní místní občan, se kterým se jedná o možné směně za obecní
pozemky. Zatím ke konečné dohodě nedošlo. Pokud jde o památné stromy,
tam byla provedena jejich pasportizace a je naplánována prohlídka každého
stromu a podle stavu značení bude zajištěna obnova. Jsme také v kontaktu
s odborem správy majetku a životního prostředí MěÚ Smiřice, kam agenda
ochrany památných stromů spadá.

-

Pan  se zeptal, zda se nějak koncepčně řeší obnova veřejné
zeleně. Starosta odpověděl, že byla v roce 2019 provedena pasportizace
a dílčí údržba ( k té docházelo i v průběhu roku 2020). Kromě vysázení aleje
v Číbuzi u MŠ k jiné obnově zeleně nedošlo. Starosta by přivítal spolupráci
při vyhledávání vhodných ploch ať už pro obnovu (např. postupná náhrada
starých a poškozených stromů za nové jedince) nebo pro novou výsadbu.

16) Závěr
Starosta Mgr. Pavel Kavalír ukončil zasedání ve 20:05 hodin.
Zapsala:

Ing. Kateřina Faltová

Starosta: Mgr. Pavel Kavalír
Skalice 26. 2. 2021

Ověřovatelé zápisu: Ing. Miroslav Stehno
Zuzana Kejřová

