Zápis z 37. zasedání Zastupitelstva obce Skalice u České Lípy konaného dne 25.04.2022
od 17:30 hod. na Obecním úřadě Skalice u České Lípy
Přítomni:

Jiří Löffelmann, Ing. Josef Hrdlička, Hana Šídlová, Ing. Jan Dvořák,
Lenka Krejčí, Josef Vokoun, Jaroslav Pechek, Petr Svoboda,
MUDr. Petra Dvořáková, Jiří Havner, Mgr. Jiřina Jelínková (od 17:50)

Omluveni:
Ověřovatelé zápisu: Lenka Krejčí, Ing. Jan Dvořák
Zapisovatel:

Jiří Löffelmann

Návrh programu:
1. Zahájení
2. Kontrola zápisu - usnesení ze zasedání ZO dne 14.03. a 21.03.2022
3. a) Příprava voleb do zastupitelstev obcí (23. a 24. září 2022)
b) Převedení částky 109 tisíc z rezervního fondu do investičního fondu ZŠ a MŠ Skalice u
České Lípy
c) Informace o schválení posunu termínu realizace projektu „Dostavba MŠ Skalice u České
Lípy (88. výzva IROP)“
d) Nabídka a Smlouva o dílo na projekt „Snížení energetické náročnosti a světelného
znečištění VO ve Skalici u České Lípy“
4. a) Usnesení AOPK ČR, SCHKO České středohoří Litoměřice, informace o doplnění
výpisu I/9 aj.
b) Rozhodnutí o odvolání ve věci „deponie na pozemku 1756/5“
5. Pozemky
a) Kupní smlouva na koupi pozemku dle GP p.č. 1391/12 o výměře 178 m2
b) Územní studie rozdělení a zasíťování pozemků „lokalita JIH“
c) Výstavba RD
6. Různé
7. Závěr

1. Zasedání Zastupitelstva obce (dále jen ZO) zahájil a vedl starosta obce Jiří Löffelmann.
Konstatoval, že ZO je usnášení schopné a že bylo řádně svoláno. Oznámení o konání a návrh
programu byly vyvěšeny na úřední desce. ZO schválilo předložený návrh programu.
Hlasování: pro 10 proti 0 zdržel se 0
2. ZO vzalo na vědomí provedenou kontrolu usnesení ze zasedání ZO dne 14.03. a 21.03.2022
3. a) ZO stanovilo počet členů zastupitelstva obce, pro následující volební období 2022 – 2026
(volby 23. a 24. září 2022) v počtu 11 členů
ZO vzalo na vědomí, že Obec Skalice u České Lípy má vytvořen 1 stálý volební okrsek
Hlasování: pro 10 proti 0 zdržel se 0
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b) ZO schválilo:
 převedení částky 109.000,- Kč z rezervního do investičního fondu ZŠ a MŠ Skalice u
České Lípy
 navýšení příspěvku pro rok 2022 s tím, že neinvestiční příspěvek činí 2.330.000,- Kč a
investiční příspěvek činí 124.420,- Kč
 pořízení (koupi) konvektomatu RETIGO 0611 PLUS do školní jídelny, za cenu
233.420,- Kč
Hlasování: pro 10 proti 0 zdržel se 0
c) ZO vzalo na vědomí Schválení žádosti o posun termínu realizace projektu „Dostavba
mateřské školy Skalice u České Lípy“ do 31.12.2023 (88. výzva IROP)
Hlasování: pro 11 proti 0 zdržel se 0
d) ZO vzalo na vědomí Nabídku a návrh smlouvy o dílo na projekt „Snížení energetické
náročnosti a světelného znečištění VO ve Skalici u České Lípy“ a doporučilo doplnit další
informace k nabídce, především orientační cenový odhad celé rekonstrukce VO popř.
uskutečnit „pracovní jednání zastupitelů obce k vyjasnění záměru a zodpovězení některých
otázek“
Hlasování: pro 11 proti 0 zdržel se 0
4. a) ZO vzalo na vědomí informaci ze dne 25.4. 2022 o doručení Usnesení, informace o
doplnění do spisu a výzvu k vyjádření se k podkladům rozhodnutí AOPK CHKO České
středohoří do 15 dnů od doručení ve věci správního řízení o povolení výjimky podle §56
odst.1, zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny za účelem realizace záměru
přeložky silnice „I/9 Nový Bor-Dolní Libchava“. Zastupitelstvo obce uložilo starostovi obce
požádat AOPK CHKO České středohoří o prodloužení termínu k možnosti se vyjádřit se k
podkladům dle výše uvedené výzvy do termínu 31.5.2022, tak aby tuto výzvu mohlo
zastupitelstvo řádně projednat na nejbližším květnovém zasedání . Zároveň zastupitelstvo obce
uložilo místostarostovi Josefu Hrdličkovi připravit návrh tohoto vyjádření a rozeslat jej všem
zastupitelům před konáním květnového zasedání.
Hlasování: pro 9 proti 0 zdržel se 2 (Šídlová, Löffelmann)
b) ZO vzalo na vědomí Rozhodnutí MŽP ČR o odvolání Obce Skalice u České Lípy proti výši
pokuty 300 tisíc Kč ve věci deponie na pozemku 1796/5 se závěrem „snížení pokuty na
částku 100 tisíc Kč“!
Hlasování: pro 10 proti 0 zdržel se 1 (Hrdlička)
5. a) ZO schválilo uzavření kupní smlouvy na pozemek p.č. 1391/12 o výměře 178 m2, mezi
Obcí Skalice u České Lípy a firmou MISTAV CL
Hlasování: pro 11 proti 0 zdržel se 0
b) ZO vzalo na vědomí předložený návrh Územní studie na „rozdělení a zasíťování pozemků
v tzv. lokalitě JIH“!
Hlasování: pro 11 proti 0 zdržel se 0
c) ZO vzalo na vědomí žádosti o koupi pozemků na výstavbu RD:
 p. Milan Soukup
 p. Ondřej Šíp
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6. a) ZO schválilo příspěvek ve výši 1065,- EUR na pobyt 21 žáků ZŠ a MŠ Skalice u České Lípy
v mládežnickém centru KIEZ v Německu, v termínu od 23.05. do 27.05.2022
Hlasování: pro 11 proti 0 zdržel se 0
b) ZO vzalo na vědomí:
 návrh (žádost) pí. Terezy Wildmanové na možnost pronájmu bytu v č.p. 135 s vlastní
investicí do celkové rekonstrukce a jejím „zohlednění“ do výše a doby pronájmu a
obdobný návrh pana Karla Mráky na byt v č.p. 87
 nabídku Sdružení obcí Libereckého kraje na zapůjčení putovní výstavy na téma „Co
vzniká z recyklovaných materiálů“ s tím, že výstava se uskuteční 27.06. – 11.07.2022
v prostorách společenského sálu Hostince U Slunce
c) ZO vzalo na vědomí další případné informace, dotazy, náměty či připomínky přítomných:
 J. Havner ml.: „znalecký posudek na pozemek p.č. 2422/3, k.ú. Skalice u České Lípy“
 J. Hrdlička: - „návrh vytvořit i několik menších pozemků (600 – 800 m2) v rámci
předložené Územní studie v lokalitě JIH?“
- „potřeba – nutnost? Rekonstrukcí MK realizovaných v roce 2021“
- návrh zveřejnit informace o akci „Skalice u Č.L. – oprava silnice
III/26212, chodník“ a „Územní studii lokality JIH“ na webových
stránkách obce
●
J. Pechek: „případné doplňující informace ke zveřejňovaným záměrům prodávaných
či pronajímaných pozemků“
●
J. Vokoun: dotaz na „posun v jednání o kabelové televizi s firmou NEJ CZ“
7. ZO vzalo na vědomí, že příští zasedání ZO se koná dne 30.05.2022 od 17:30 hod.
Starosta obce zasedání ZO Skalice u České Lípy v 19:10 hod. ukončil.

…….……………………………….
Jiří L ö f f e l m a n n
starosta obce

Ověřovatelé:

Lenka Krejčí

…….……………………………….

Ing. Jan Dvořák

…….……………………………….
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