2/2016
V Kongresovém sále pražského hotelu Hilton převzala paní Hana Svobodová, dlouholetá
členka Klubu seniorů Skřivany, ocenění Seniorka roku 2015. Všichni paní Haně Svobodové
k tomuto titulu blahopřejeme a děkujeme za úžasnou reprezentaci obce Skřivany.
Další poděkování za reprezentaci obce patří panu Josefu Horáčkovi, jehož poštovní holubi
jsou považováni v závodech na dlouhé tratě za nejlepší v celé ČR.
S přicházejícím jarem se všichni dáváme do úklidu bytů, domů a jejich okolí. Pro všechny
pořádku milovné občany se již 13.3.2016 otevřelo sběrné místo pod drahou a bude
otevřené každou neděli od 14 – 16 hodin. V této souvislosti je dobré si připomenout, jak
v obci funguje odpadové hospodářství a jaké finanční prostředky jsou na likvidaci odpadů
použity. Systém odpadového hospodářství v obci je hrazen z poplatků občanů ve výši
450,- Kč/osobu trvale bydlící v obci a 450,- Kč za rekreační objekt v obci. Jedna popelnice
připadá na 1 – 4 občany v rodině, 5 a více občanů v rodině má dvě popelnice. V roce
2015 činily příjmy od občanů 403 289,- Kč, příjmy od f. EKO-KOM za tříděný odpad byly
65 390,- Kč a fakturace škole a DSS byla 83 765,- Kč. Celkem příjmy 552 444,- Kč.
Obec za likvidaci komunálních, tříděných a nebezpečných odpadů zaplatila 692 353,- Kč.
Rozdíl ve výši 139 909,- Kč uhradila obec ze svého rozpočtu. Při placení poplatků na rok
2016 obdrželi občané dotazník, který uváděl i jinou možnost platby za likvidaci
komunálních odpadů. Prosíme občany, aby ještě více třídili odpad (obec toto třídění
podpoří vytvořením dalšího sběrného místa na tříděný odpad pro ulice Novou, F.L.
Čelakovského, u Křížku, Komenského a další v této části obce). U kontejnerů na tříděný
odpad u fotbalového hřiště byl umístěn kontejner na kovové odpady a obaly. Dále se
bude obec snažit pomoci občanům s likvidací bioodpadů formou komunitního
kompostování se státní dotací. K tomuto problému je do zpravodaje vložen leták
s informacemi a dotazníkem.
Informace z veřejného zasedání zastupitelstva obce konaného
25.1.2016
 ZO schválilo vyhlášku č. 1/2016, kterou se stanovil školský obvod Základní školy
Skřivany. Do tohoto obvodu patří obce Králíky, Myštěves, Petrovice, Pšánky,
Sloupno a Skřivany.

 ZO schválilo vyúčtování finančních prostředků poskytnutých obcí spolku Skřivaňáci,
TJ Slavoji Skřivany, MS Podháj a Rybářům
 ZO schválilo poskytnutí finančního příspěvku ve výši 5 000,- Kč ZŠ Daneta v Hradci
Králové, MS Podháj 30 000,- Kč, Spolku Skřivaňáci 65 000,- Kč, TJ Slavoji Skřivany
150 000,- Kč, Českomoravskému svazu poštovních holubů Nový Bydžov 4 000,- Kč,
Klub seniorů Skřivany, místní rybáři, SDH a JSDH jsou finančně podporováni v rámci
rozpočtu na základě jejich požadavků a potřeb průběžně během roku.
 ZO schválilo podání žádosti o dotaci na hasičskou techniku ve výši 70% výdajů.
 ZO schválilo prodej starého obecního automobilu Škoda Felicia Combi za 9 600,- Kč.
 ZO schválilo založení a Stanovy společenství vlastníků čp. 104 v Nádražní ulici. Obec
zde bude zastupovat předseda bytového výboru Petr Ludvík.
 ZO schválilo dodatek k pojistné smlouvě s Kooperativou, a.s. na obecní majetek.
Celoroční pojistné činí 75 980,- Kč.
 ZO schválilo příspěvek žákům ze Skřivan na lyžařský výchovně vzdělávací kurz
v Malé Úpě ve výši 800,- Kč na jednoho žáka (jednalo se o 10 žáků).
 ZO neschválilo vyhlášku o zákazu podomního a pochůzkového prodeje.
 ZO nepřijalo usnesení - příspěvek pro RNDr. M. Janoucha na podporu mezinárodní
konference Polární sekce české geografické společnosti.
 Starostka informovala občany o výběrovém řízení na prodej surového dřeva
z obecních lesů. Dřevo bylo vydraženo za 2 461 880,- Kč firmou Lumber Woods,
s.r.o. Řečany. Dále informovala o poptávkovém řízení na výběr firmy pro úpravu
vytápění přísálí Dělnického domu. Úpravu provedla firma Stavoterm NB, za
64 425,- Kč. Operativně byla v Dělnickém domě provedena oprava rozvodů studené
vody, aby se zabránilo ztrátám vody a zbytečným platbám. Dále podala informace
o možnosti revitalizace rybníku Sv. Anna a přilehlé jámy pod čp. 8 s dotací od
Státního fondu životního prostředí. V nejbližší době bude zpracován projekt.

Informace z veřejného zasedání ZO Skřivany ze dne 21.3.2016
 ZO schválilo prominutí dluhu firmy ROTR, dopravní společnost v likvidaci ve výši
28 822,- Kč proto, že dluh je nevymožitelný a obci by vymáhání přineslo jen další
náklady.
 ZO schválilo podání žádosti o dotaci z Operačního programu životního prostředí na
pořízení kompostérů a drtiče větví ve výši 85% celkových nákladů.
 ZO schválilo hospodaření obce za rok 2015: Příjmy ve výši 18 902 691,48 Kč, výdaje
13 477 405,38 Kč a zůstatky na účtech ve výši 14 003 021,92 Kč.
 ZO schválilo novou směrnici o zabezpečení finanční kontroly ve veřejné správě.

 ZO schválilo žádost obce Skřivany o bezúplatný převod pozemku p.č. 481/12 v k.ú.
Skřivany o výměře 367 m2 od Královéhradeckého kraje (jedná se pozemek pod
komunikací vedoucí ze Sloupenské ulice k firmě pana Gregora). Dále byla schválena
možnost koupit pozemek p. č. 603 o výměře 112 m2, který na výše uvedený
pozemek navazuje a je ve vlastnictví Obce Sloupno.
 ZO schválilo prodej pozemku v Sádku č.p. 150/27.
 ZO schválilo přijetí finančního daru od firmy Ardagh Metal Packaging CR Skřivany
Obci Skřivany ve výši 3 500,-Kč na podporu rozvoje obce.
 ZO schválilo změny v poplatcích za pronájem Dělnického domu: bezplatný
pronájem zájmovým a příspěvkovým organizacím, pronájem přísálí DD 400,-Kč a
pronájem sálu včetně přísálí za 120,- Kč/hodinu pro místní občany a firmy,
pronájem přísálí DD 800,-Kč a pronájem sálu včetně přísálí za 240,- Kč/hodinu pro
osoby, které nejsou trvale hlášeny k pobytu v obci Skřivany. Dále bylo schváleno
vybírání vratné kauce za pronájem přísálí ve výši 1000,-Kč, pronájem sálu 2000,- Kč
a pronájem sálu včetně přísálí 3000,- Kč.
 ZO schválilo příspěvek Obce Skřivany do Společenství vlastníků pro dům čp. 104
v Nádražní ulici ve výši 3 712,80 Kč, a to odpovídá vlastnickému podílu obce
Skřivany ve výši 46,41%.
 ZO schválilo zřízení věcných břemen práva chůze a jízdy pro vlastníky bytů v čp. 62
v Nádražní ulici přes obecní pozemek č.p.109 za úhradu 100,-Kč/byt. Ostatní
vlastníci bytů v této lokalitě věcná břemena mají zřízena.
 ZO uložilo starostce provést průzkum zájmu o odkup dřevníků na obecním
pozemku p. č. 109 okolo domů čp. 50, 62 a 104 v Nádražní ulici. V případě zájmu
budou dřevníky zlegalizovány a prodány.
*************************************
Prosíme občany, aby své automobily neparkovali na chodnících. Podloží chodníků
nemá takovou nosnost, dochází ke zvlnění povrchu chodníků, jejich ničení a může dojít
k úrazu.
Další prosba patří majitelům psů. Prosíme, uklízejte si po svých miláčcích. Děkujeme.
V sobotu 2.4.2016 proběhla společná akce Spolku Skřivaňáci a MS Podháj na vysázení
nových stromů, úklid větví a odpadků ve Vrších. Všem, kteří svou prací přispěli
k lepšímu vzhledu této lokality, děkujeme.
V sobotu 16.4.2016 budou myslivci uklízet od odpadů svůj revír, Spolek Skřivaňáci již
tradičně uklidí trasu od kostela směrem ke srubu.
Starostka děkuje všem zúčastněným za jejich nasazení.

Akce pro děti:
 Spolek Skřivaňáci zve hlavně děti a jejich rodiče na BUBLINKOVÁNÍ,
které se koná v sobotu 7.5.2016 od 14 hodin
v parku u základní školy.
Doprovodný program: malování na obličej a
křídami, trampolína
 Myslivecký spolek Skřivany ve spolupráci s Českým rybářským svazem Vysoké
Veselí, místní organizace Skřivany zvou všechny děti a jejich rodiče na tradiční
RYBÁŘSKÉ ZÁVODY v sobotu 21. května 2016 na rybníku Frštejn ve
Skřivanech (směr Stihňov).
Program: 7.00 – 8.00 hod zápis, 8.15 hod zahájení, 12.00 hod vyhlášení výsledků
OBČERSTVENÍ ZAJISTĚNO, DALŠÍ AKTIVITY: soutěž ve střelbě, hry dle věkových
kategorií

 Tradiční POHÁDKOVÝ LES si můžete projít v sobotu 28.5.2016 od 14 hodin,
start u lesní závory za obcí (směr Králíky).

AKTUALITY:
Občanské sdružení Diakonie Broumov ve spolupráci s OÚ Skřivany vyhlašuje
HUMANITÁRNÍ SBÍRKU použitého ošacení, letního a zimního oblečení, lůžkovin,
prostěradel, ručníků, utěrek, záclon, látek, domácích potřeb, přikrývek, dek, polštářů,
obuvi a hraček. Sbírka se uskuteční v úterý 19. a ve středu 20. dubna 2016 od 15.00 do
17.00 hod v přísálí Dělnického domu – vchod dvorem. Děkujeme za Vaši pomoc.
Sbor dobrovolných hasičů Skřivany bude v sobotu 23.4.2016 od 8.00 hod sbírat železný
šrot. Prosí občany, aby železo dávali před své domy až v sobotu ráno, těsně před
svozem. Děkujeme.
Svoz nebezpečných složek komunálního odpadu se uskuteční v sobotu
7.5.2016 od 13.00 hod do 13.20 hod u hasičské zbrojnice ve Skřivanech. Žádáme občany,
aby odpad předávali osobně v den a hodinu svozu přímo svozové službě.
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