4/2016
Milí spoluobčané,
dovolte mi, abych Vám všem bez rozdílu popřála k
nadcházejícím Vánočním svátkům. Prožijte Vánoce v klidu a
pohodě, snažte se nepodlehnout shonu a stresu. Načerpejte energii do
nového roku. Všem dětem přeji, aby pod vánočním stromkem našly nejen
spoustu dárků, ale hlavně láskyplný domov, na který budou moci po celý ži
život
s dojetím vzpomínat. Buďme k sobě, a to nejen o Vánocích, ale i po celý rok
upřímnější, tolerantnější, ohleduplnější. Začněme každý u sebe a své rodiny, u
svých dětí, rodičů, sourozenců. Buďme dobrými sousedy, buďme dobrými
lidmi. Zkusme nalézt více času
času pro své blízké. Ať je nastávající rok 2017 rokem
šťastným pro Vás všechny, plným zdraví, lásky, osobních i pracovních úspěchů.
Karolína Hálová, DiS.
DiS., Vaše starostka

**********************************
Blíží se konec roku 2016 a tak současné Zastupitelstvo
astupitelstvo obce Skřivany má za
sebou již polovinu svého
o volebního období. Nyní si připomeneme, co se v roce
2016 v obci povedlo vybudovat, zlepšit a co ne.
V lednu byla schválena Obecně závazná vyhláška č. 1/2016, kterou se stanovil
společný školský obvod základní školy. Patří do něho obce Králíky, Myštěves,
Petrovice, Pšánky a Sloupno.
Byl dokončen prodej 4 bytů v Nádražní ulici čp.104 a bylo zde založeno
Společenství vlastníků, jehož je Obec
bec Skřivany členem. Obci zůstalo ve
vlastnictví 13 bytů a 15 garsoniér v DCHB.
DCHB
Byl vybrán nový nájemce do obecní restaurace
restaurace pan Van Tung Duong
Duong,
restaurace zatím funguje ke spokojenosti občanů.
V únoru byla podána žádost na Ministerstvo pro místní rozvoj ČR o
prodloužení termínu dokončení výstavby rodinných domů V Sádku. Paní

ministryně Karla Šlechtová nám na základě naší žádosti prodloužila termín do
17.2.2024 (původní termín byl konec roku 2018).
V březnu byla podána žádost na EKO-KOM o bezplatné přidělení 3 ks
kontejnerů na tříděný odpad. Kontejnery obec získala a byly umístěny do
Komenského ulice.
Bylo rozhodnuto o provedení úpravy vytápění přísálí v Dělnickém domě.
Starostka zajistila dotaci na nový dopravní automobil pro JSDH Skřivany
v celkové výši 677 648,- korun. Obec doplatí 179 287,- korun.
Byl objednán Pasport pozemních komunikací. Tento dokument je důležitý při
podávání žádostí o dotace na místní komunikace. Pasport byl zpracován za 20
tisíc korun.
V květnu bylo provedeno výběrové řízení na firmu, která provedla přestavbu
bytu školníka v ZŠ Skřivany na školní družinu. Přestavba byla dokončena a
školáky je již nová družina využívána.
Výběrové řízení na firmu, která provede stavbu komunikace a vsakovacích
galerií za ZŠ Skřivany proběhlo následně a stavba již slouží svému účelu. Okolí
školy tak získalo pěkný ráz.
Dále se uskutečnilo výběrové řízení na firmu, která bude opravovat podlahy
v MŠ Skřivany. I tato oprava byla zdárně dokončena a již dobře slouží malým
dětem.
Do obecní restaurace byla zakoupena nová lednice, mrazák a mikrovlnná
trouba.
Obec získala bezplatně od Královéhradeckého kraje pozemek č. 481/2 ostatní
plocha o výměře 367 m2 a koupila od obce Sloupno pozemek č. 603 ostatní
plocha o výměře 112 m2 za 7 616,-Kč. Jedná se o pozemky mezi domy
Králových a Pšeničkových, které jsou v komunikaci.
V červnu byla uzavřena Smlouva o zajištění servisu a údržby semaforu s firmou
ELTODO a.s.
Byl pronajat obecní byt v Tovární ulici čp. 63 nové nájemkyni. Před
nastěhováním byly v bytě opraveny podlahy. Podlahy byly opraveny ještě
v dalším bytě na stejné adrese tak, jak bylo schváleno již koncem minulého
roku.
Byly prodány obecní pozemky č.p.st. 314, 324 a 325.

Vzhledem k provedené digitalizaci pozemků v katastrálním území Skřivany,
byly schváleny dodatky k nájemním smlouvám na obecní pozemky.
Zemědělské pozemky (orná půda, trvalé travní porosty) se pronajímají za 3 %
z průměrné ceny 14,-Kč/ m2, pozemky v obci (zahrady, ostatní plochy, nádvoří
apod.) se pronajímají za 1,50 Kč/ m2.
V červenci a v srpnu proběhly stavební práce v mateřské školce (byly opraveny
podlahy v malé i ve velké třídě, v jídelně bylo položeno nové PVC) a ve škole
(byla zrekonstruována školní družina + renovace podlah v kreslírně a učebně
9. třídy).
V září byla dokončena nová účelová komunikace kolem školy, včetně
vsakovacích galerií na dešťové vody a byla zde vytvořena parkovací místa.
Náklady činily 1 996 355,- Kč.
Zastupitelstvo obce rozhodlo prodat pozemek p.č.st. 109. Jedná se o pozemek
kolem bytových domů v Nádražní ulici čp. 50, 62, 104 a 105 vlastníkům bytů
v zastoupení Společenstvím vlastníků bytových jednotek pro domy čp. 50, 62,
104 a vlastníkovi domu čp. 105 včetně veškerého příslušenství.
Do konce roku bude provedena výměna kotlů a otopných těles v Dělnickém
domě v celkové výši 361 626,- Kč a oprava chodníků, vjezdů a parkovacích
stání v ulici Nová v celkové hodnotě 922 359,- Kč.
Vzhledem k tomu, že bylo rozhodnuto prodat hájenku ve veřejné dražbě,
došlo ke značnému prodloužení doby prodeje. Jakmile právník dokončí finální
znění kupní smlouvy včetně věcných břemen, bude dražba vyhlášena.
Plány investičních akcí pro rok 2017 jsou zaneseny do Návrhu rozpočtu na rok
2017.
Návrh rozpočtu na rok 2017
Příjmy daňové
Příjmy nedaňové
Dotace ze státního rozpočtu
Kapitálové příjmy
Příjmy celkem

14 769 000,- Kč
2 277 800,- Kč
187 900,- Kč
770 300,- Kč
18 005 000,- Kč

Výdaje
10 000 000,- Kč /komunikace Sloupenská, Pod Vrchy/
1 000 000,- Kč /chodníky v obci/

3 041 928,- Kč /příspěvky pro ZŠ a MŠ Skřivany – základní provoz, nové herní
prvky, dokončení stavebních úprav v MŠ, výměny radiátorů
v ZŠ, oplocení školního hřiště, projekt a žádost o dotaci na
nástavbu ZŠ, příspěvky na lyžařský a plavecký výcvik žáků,
příspěvek prvňáčkům /
119 000,- Kč Obecní knihovna /z toho 36 000,-Kč na nové knihy /
70 000,- Kč Kronika a kulturní akce
489 000,- Kč Dělnický dům /vodné, stočné, plyn, el. energie, úklidové práce,
oprava el. sítě, nouzové osvětlení, nátěry a nové vybavení do
přísálí /
58 000,- Kč Sbor pro občanské záležitosti
150 000,- Kč Příspěvek pro TJ Slavoj Skřivany
10 000,- Kč Rybáři ve Skřivanech
60 000,- Kč Klub Seniorů
60 000,- Kč Spolek Skřivaňáci
30 000,- Kč Myslivecké sdružení Podháj
130 000,- Kč Příspěvek na obědy seniorům v obci
556 000,- Kč Bytové hospodářství /nákup materiálu, výměna plynových
kotlů, výměna oken v čp. 104,63,134, oplocení čp. 63/
81 000,- Kč Nebyt. prostory /úpravy v ob.restauraci, vodné, stočné, el.en./
230 000,- Kč Veřejné osvětlení /elektrická energie, opravy a udržování/
103 000,- Kč Pohřebnictví /výstavba kolumbária/
1 595 000,- Kč Komunální služby a územní rozvoj /příprava projektů na
úpravu sokolovny, revitalizaci rybníku Sv. Anna, zateplení
budov čp. 63, 39 a 134, inženýrské sítě v lokalitě Ve Vrších,
vytvoření Skate parku, realizace nové autobusové zastávky,
platy pro VPP/
20 000,- Kč Sběr a svoz nebezpečných odpadů
1 622 000,- Kč Sběr a svoz komunálních odpadů - nové popelnice, kompostéry,
odvoz odpadů
130 000,- Kč Sběr a svoz tříděných odpadů
709 000,- Kč Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň /platy zaměstnanců,
materiál, PHM, údržba veřejné zeleně/
266 000,- Kč Dům s chráněnými byty /opravy a údržba, zálohy na energie,
vodné a stočné, úklid/
397 600,- Kč Požární ochrana /PHM, zálohy na energie, pojištění členů,

školení členů, mat. vybavení, úprava nádvoří a vjezdu čp.134/
1 017 500,- Kč Zastupitelstvo obce /odměny zastupitelům, pojištění, školení,
knihy, tisk, cestovné, služby telekomunikací /
1 739 400,- Kč Činnost místní správy /platy zaměstnancům, pojištění, nákup
materiálu, zpracování účetnictví, služby telekomunikací,
školení, právní služby, členské příspěvky dobrovolným
svazkům, úhrada za řešení přestupků, výměna oken a dveří ve
sklepě OÚ/
624 500,- Kč Ostatní /platby daní, služby bank, pojištění majetku obce, vratky
dotací za volby/
Výdaje celkem 24 333 928,- Kč
Souhrn: Příjmy 18 005 000,- Kč
Výdaje 24 333 928,- Kč
Rozdíl -6 328 928,- Kč bude pokryto ze zůstatku minulých let
Návrh rozpočtu byl schválen na veřejném zasedání ZO dne 14. 11. 2016.
Připomínky k návrhu lze ještě uplatnit písemně do 9. 12 2016.
Na listopadovém veřejném zasedání bylo rozhodnuto vypsat výběrové řízení
na pronájem uvolněného obecního bytu č. 37 v Nádražní ulici čp. 104.
Podmínky výběrového řízení jsou vyvěšeny na úřední desce a webových
stránkách obce.
14. 11. 2016 byla na veřejném zasedání ZO schválena Obecně závazná
vyhláška č. 3/2016 o zákazu požívání alkoholických nápojů a kouření na
vymezených veřejných prostranstvích obce Skřivany. Úplné znění vyhlášky je
součástí tohoto zpravodaje. Jedná se o lokalitu Sokolovny včetně přilehlých
chodníků, lokalitu areálu základní školy včetně přilehlých chodníků, parkové
náměstí Dr. Vojtěcha včetně přilehlých chodníků a areál mateřské školy včetně
přilehlých chodníků. Vše je vyznačené na mapě. Porušení vyhlášky bude
řešeno dle zákona č.200/ 1990 Sb., o přestupcích.
AKTUALITY
 Sběrné místo pod drahou bude v tomto roce naposledy otevřené
v neděli 4. 12. 2016 v obvyklou dobu od 14 do 16 hodin. Uložení odpadu
v zimním období je možné po domluvě na OÚ Skřivany.

 Kam s nimi? Řeč je o „vysloužilých“ pneumatikách. Nejbližší místo, kde
Vám bezplatně pneumatiky odeberou, je v Lodíně.( provozovatel FCC
spol. s r.o. , pobočka Lodín)
Vážení spoluobčané, pokud se Vám někdy stane, že zmeškáte hlášení místního
rozhlasu, nebo jste si nepřečetli důležitá sdělení na úřední desce, nabízíme
Vám možnost získávat tyto informace automaticky na Váš počítač. Stačí, když
se na úvodní internetové stránce obce Skřivany www.skrivany.cz vlevo dole
zaregistrujete tím, že zde vyplníte svoji e-mailovou adresu – v sekci novinky emailem. Máte-li zájem o aplikaci do mobilního telefonu, tak se přihlaste do
29.11.2016 na OÚ Skřivany.
**********************************
KAM ZA KULTUROU
 Spolek Skřivaňáci Vás srdečně zve na rozsvěcení vánočního stromku
v neděli 27.11.2016 od 16.00 hod na parkové náměstí Dr. Vojtěcha
ve Skřivanech. Každé dítě si může přinést svou ozdobičku. Tradiční
občerstvení: teplý svařáček, čaj, štrůdl a perníčky zajištěno.
 V pondělí 28. 11. 2016 se uskuteční od 11 hodin
vzpomínková akce u příležitosti 115. výročí narození
významného skřivanského rodáka Dr. Václava Vojtěcha
u jeho bysty na parkovém náměstí ve Skřivanech.
Všichni jste srdečně zváni.
Citace z časopisu EPOCHA – příspěvek skřivanské občanky:
„Dobrý den, již několik let si pravidelně kupuji váš časopis, který čte celá rodina, ale nikdy jsem tam
nenašla článek o prvním Čechovi, který stanul na území Antarktidy – Václavu Vojtěchovi. Obecně tato
osobnost není vůbec mediálně známá. Přesto si myslím, že by stálo za to o něm napsat.“
Andrea Dvořáková
Dobrý den, doktor Václav Vojtěch se přidá i k americké expedici admirála Byrda a 27. ledna 1929
vstoupí jako první Čech na území Antarktidy. Za to obdrží (jako první a dosud jediný Čech) nejvyšší
americké vyznamenání – Zlatou medaili Kongresu USA. O Václavu Vojtěchovi se brzy zmíníme.

 Spolek Skřivaňáci srdečně zve děti a jejich rodiče na loutkové divadlo,
které se koná v neděli 4.12.2016 od 15.00 hod do přísálí Dělnického
domu. Vstupné dobrovolné.

 Ve čtvrtek 15. 12. 2016 se uskuteční vánoční žákovský koncert od 16
hodin v kreslírně Základní školy ve Skřivanech.
 Dne 29. 12. 2016 jsou všichni zváni na 6. ročník Vánočního turnaje
v mariáši do Obecní restaurace. Sraz zájemců o účast v turnaji je v 14.45
hodin.
**********************************
Obecně závazná vyhláška obce Skřivany č. 3/2016,
o zákazu požívání alkoholických nápojů a kouření na vymezených veřejných prostranstvích na území obce
Zastupitelstvo obce Skřivany se na svém zasedání dne 14. 11. 2016 usnesením č. 7/2016/2c) usneslo vydat podle ustanovení § 9a zákona č.
379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami a o změně
souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, ustanovení § 10 písm. a) a d) a ustanovení § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“):
Článek 1
Předmět a cíl
Cílem této vyhlášky je vytvoření opatření směřujících k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku jako stavu, který umožňuje
pokojné soužití občanů i návštěvníků obce, vytváření příznivých podmínek pro život v obci, mravní vývoj dětí a mládeže a vytváření
kulturního a estetického vzhledu obce.

1)

2)

Předmětem této vyhlášky je regulace činností, které mohou narušovat veřejný pořádek v obci nebo být v rozporu s dobrými mravy,
ochranou bezpečnosti, majetku a mravního vývoje dětí a mládeže a vytváření kulturního a estetického vzhledu obce.

3)

Za činnost, která může narušovat veřejný pořádek v obci nebo být v rozporu s dobrými mravy, ochranou bezpečnosti, majetku a
mravního vývoje dětí a mládeže a vytváření kulturního a estetického vzhledu obce se považuje:
a) kouření na veřejně přístupných místech určených nebo vyhrazených osobám mladším 18 let,
b) konzumace alkoholických nápojů na veřejném prostranství nebo zdržování se s otevřenou lahví nebo jinou nádobou s alkoholickým
nápojem na veřejném prostranství (dále jen „požívání alkoholických nápojů“).

1)

Článek 2
Zákaz požívání alkoholických nápojů a kouření na vymezených veřejných prostranstvích
Kouření je zakázáno na těchto veřejných prostranstvích:
a) na dětském hřišti v parkovém náměstí Dr. Vojtěcha,
b) v areálu Sokolského cvičiště v ulici Dr. Vojtěcha.

2)

Požívání alkoholických nápojů je zakázáno na těchto veřejných prostranstvích:
a) na dětském hřišti v parkovém náměstí Dr. Vojtěcha,
b) v areálu Sokolského cvičiště v ulici Dr. Vojtěcha,
c) v areálu parkového náměstí Dr. Vojtěcha,
d) v bezprostředním okolí budovy základní a mateřské školy dle vyznačení v příloze č. 1.

3)

Starostka obce může na základě žádosti udělit výjimku ze zákazu požívání alkoholických nápojů ve smyslu této vyhlášky .

4)

Veřejná prostranství uvedená v odst. 1 a 2 tohoto článku jsou vymezena graficky v příloze č. 1, která je nedílnou součástí této
vyhlášky.

1)

Článek 3
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyhlášení.

1)

Žádost musí obsahovat: jméno, příjmení, trvalý pobyt a datum narození, pokud akci pořádá fyzická osoba, nebo název, sídlo a IČ právnické
osoby, označení druhu akce, datum a místo konání, počátek a konec akce, předpokládaný počet osob, které se akce zúčastní, a způsob
zabezpečení pořadatelské služby.
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