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Rok 2017 je již rozběhnutý, a tak jsme tu s novým s prvním Skřivanským zpravodajem roku
2017. Hned na úvod Vás seznámíme s tím, co v tomto roce připravujeme a co budeme
v obci vylepšovat či nového budovat.
Po zkušenostech z minulého roku, kdy se připomínky občanů dostávaly k naší paní
starostce pozdě, se starostka rozhodla zavést „Den se starostkou pro občany“. Co to
znamená? Každou první středu v měsíci od 8 do 11.30 hodin a od 13 do 16 hodin bude
starostka ve své kanceláři připravena řešit připomínky občanů (např. opravit cestu, zalít
stromky, opravit lampu veřejného osvětlení, upravit hřbitov, posypat chodníky atd.) Každý
bude mít možnost říci svůj názor, a to přímo na obecním úřadě. Někdy se stane, že
z důvodu vyřizování záležitostí mimo úřad lidé starostku na OÚ nezastihnou, mohou volat
na mobil 724 183 720 nebo na telefony uvedené na webových stránkách obce.
Na veřejném zasedání ZO Skřivany dne 12. 12. 2016 byl schválen Rozpočet obce na rok
2017.
Příjmy
Výdaje
Schodek

19 120 800,- Kč
25 509 728,- Kč
6 388 928,- Kč bude uhrazen ze zůstatku minulých let.

Ze schváleného rozpočtu vyplývá, co se bude v letošním roce realizovat. Je v plánu
rekonstrukce Sloupenské ulice. Je domluveno zakoupit nové hrací prvky do mateřské
školy, opravit sociální zařízení u velké třídy v MŠ a opravit oplocení MŠ. Nově oplotit školní
hřiště, zajistit zpracování projektu na nástavbu ZŠ. V Dělnickém domě opravit
elektroinstalaci, zajistit nouzové osvětlení a nově vybavit přísálí. V obecních bytech budou
vyměněny staré plynové kotle. Na hřbitově se plánuje výstavba Kolumbária. V plánu je
demolice staré autobusové zastávky a výstavba nové. Chystá se zadání projektů na
„Sokolovnu“, revitalizaci rybníku Anna, zateplení budov čp. 63, 39 a 134, projekt na
inženýrské sítě ul. Za Drahou - vlevo. Chystá se vybudování malého Skate parku. Budemeli úspěšní se žádostí o dotaci, budou zakoupeny kompostéry a štěpkovač. Je nutné
pokračovat v údržbě veřejné zeleně. Plánují se nátěry oken v DCHB, oprava nádvoří a
vjezdu u hasičské zbrojnice. Samozřejmostí zůstávají příspěvky spolkům a organizacím

v obci dle jejich žádostí. Je toho před námi hodně a věříme, že se nám bude plnění plánů
dařit.
Na prvním veřejném zasedání ZO dne 18.1.2017 byla schválena nová Směrnice č. 1/2017 o
zadávání veřejných zakázek malého rozsahu, tj. do 2 mil. korun u služeb a 6 mil. korun u
stavebních prací.
Bylo schváleno hospodaření obce v roce 2016, kdy příjmy činily 20 831 200,38 Kč, výdaje
činily 18 796 377,06 Kč. Konečné zůstatky na účtech k 31.12.2016 byly ve výši
16 037 845,24 Kč.
Bylo schváleno uzavření havarijního pojištění na nový automobil JPO zn. Ford Tranzit.
Bylo schváleno vyúčtování poskytnutých neinvestičních dotací z rozpočtu obce za r. 2016
spolkům a organizacím (TJ Slavoj Skřivany, Spolek Skřivaňáci, Myslivecký spolek Skřivany,
Český svaz chovatelů holubů - základní organizace Nový Bydžov a Klub seniorů).
Starostka informovala o prodeji dřeva z obecních lesů. Dřevo bylo prodáno firmě Deblice –
Lesy s.r.o. za celkovou sumu 3 365 272,- Kč.

Informace
Dne 29. 12. 2016 se konal v Obecní restauraci ve Skřivanech 6. ročník Vánočního turnaje
v mariáši „O nejlepšího hráče Skřivan“. Vítězem se stal Václav Kořínek, druhé místo obsadil
Jiří Hlínovský a třetí místo obsadil Stanislav Šindelář. Turnaje se zúčastnilo 16 hráčů,
největší zastoupení měla ulice F. L. Čelakovského – 3 hráče. Organizaci zajistil a poháry
věnoval Jiří Dvořák. A už se těšíme na 7. ročník.
Děkujeme všem občanům, kteří se zapojili do Tříkrálové sbírky, výtěžek v naší obci činí
12 777,- Kč.
Dle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, mají občané možnost
požádat OÚ o poskytnutí informací z činnosti obce. Upozorňujeme, že z žádosti musí být
zřejmé, že se jedná o poskytnutí informací dle tohoto zákona, dále zde musí být uvedeny
identifikační údaje žadatele, tj. jméno, příjmení, datum narození a adresa trvalého pobytu,
případně doručovací adresa, pokud se neshoduje s adresou trvalého pobytu. Obec má
právo požadovat úhradu nákladů spojených s vyhledáváním informací, kopírováním atd.
Částky jsou uvedeny na internetu (administrativní práce 200,-Kč/ hod. kopírování A4 za 2,Kč a poštovné dle platného ceníku ČP a.s.). Až po zaplacení vyčíslených nákladů ze strany
OÚ budou žadateli informace poskytnuty.
Údržba chodníků a komunikací v obci
Obec zajišťuje údržbu v obci částečně svými pracovníky a mechanizací a částečně
objednanými službami. Občany prosíme o spolupráci při odklízení sněhu, pokud jim to
zdraví a čas dovolí. Zároveň žádáme občany, aby pokud je to možné, v tomto období
parkovali svá vozidla na svých pozemcích, aby prohrnování sněhu nebránila zaparkovaná
auta. Nejenže auta brání na místní komunikaci odklízení sněhu, ale může dojít k jejich

poškození. Stejně tak brání řádnému úklidu sněhu skládky materiálu na obecních
chodnících. Je nutné upozornit na platnou Obecně závaznou vyhlášku o místních
poplatcích, ve které je uveden poplatek za skládky na obecních pozemcích ve výši 5,Kč/m2/den. Prosíme občany, aby chodníky uvolnili. Závěrem ještě prosíme občany, aby při
chůzi a jízdě v obci Skřivany byli opatrní, i přes posyp a úklid sněhu, jsou na povrchu
chodníků a komunikací ledové zmrazky a mohlo by dojít k úrazu. Stoprocentní bezpečnost
není možné zajistit.
Na závěr je nutné ještě připomenout, že pro parkování i na obecních komunikacích, platí
zákon č. 361/2000 Sb. O provozu na pozemních komunikacích, ve kterém se mimo jiné říká
„při stání musí zůstat volný alespoň jeden jízdní pruh široký nejméně 3 metry pro každý
směr jízdy, při zastavení musí zůstat volný alespoň jeden jízdní pruh široký nejméně 3 m
pro oba směry jízdy.“ A dále „řidič nesmí zastavit a stát před vjezdem na pozemní
komunikaci z polní nebo lesní cesty nebo z místa ležícího mimo pozemní komunikaci (od
rodinného domu, ze zahrady)“.
Zápis do první třídy ZŠ a MŠ Skřivany
Zápis se uskuteční v úterý 11. 4. 2017 od 13.30 hodin do 17.00 hodin v budově základní
školy. Přineste s sebou: rodný list dítěte, občanský průkaz jednoho z rodičů pro doložení
trvalého bydliště (v případě cizinců cestovní pas a povolení k pobytu), zápisový list
(obdržíte v MŠ nebo si jej můžete vytisknout z web. stránek školy), žádost o přijetí,
případná odborná či lékařská doporučení. Pokud mělo vaše dítě odklad, dostavte se s ním
taktéž s doklady k zápisu.
Jak likvidovat staré pneumatiky?
V žádném případě nepatří pneumatiky na sběrný dvůr, protože za likvidaci by musela obec
zaplatit velké finanční prostředky. Pneumatiky bezplatně odebírají nejblíže Novém
Bydžově, a to:
 Petr Mikas, Metličanská 1055, Nový Bydžov
 Jiří Špinar, 1. Máje 231, Nový Bydžov – Chudonice
 Malina – Vrše s.r.o., Zachrašťany 123, Nový Bydžov
Kdy zaplatit poplatky za likvidaci komunálního odpadu ?
Poplatky lze platit na obecním úřadě od 6. 2. 2017 do 28. 2. 2017. Poplatky se na základě
dotazníkového šetření, které proběhlo v obci v roce 2016, nemění a výše poplatku zůstává
pro rok 2017 stejná, tj. 450,- Kč/osobu přihlášenou k trvalému pobytu ve Skřivanech; osobu
vlastnící ve Skřivanech byt nebo rodinný dům, ve kterém není k trvalému pobytu hlášena
žádná fyzická osoba; cizinci s povolením k pobytu ve Skřivanech alespoň 90 dnů.
Děti, které v roce 2017 nedosáhnou věku 3 let, jsou od poplatku osvobozeny.

V roce 2017 provede obecní úřad poptávkové řízení mezi firmami, které se zabývají
likvidací komunálních odpadů, za účelem zavést placení za odvoz odpadů podle toho, kolik
kdo odpadů vyprodukuje. Chceme, aby přestaly vícečlenné rodiny doplácet. Nyní má jednu
popelnici 4 členná rodina za 1800,- Kč a dvoučlenná rodina stejnou popelnici za 900,- Kč.
A ještě kolik nás stála likvidace komunálních odpadů v roce 2016.
Příjmy: poplatek od občanů
417 727,- Kč
Za tříděný odpad
83 080,- Kč
Za služby
83 915,- Kč
celkem příjmy 584 722,- Kč
Výdaje: zneškodňování odpadů
590 724,- Kč
Platby za tříděný odpad
123 639,- Kč
Likvidace nebezpečných odpadů 18 864,- Kč
celkem výdaje 733 227,- Kč
Rozdíl ve výši 148 505,- Kč doplatila obec.
Držitelé řidičských průkazů, nezapomeňte na jejich výměnu!
MěÚ Nový Bydžov upozorňuje na výměnu řidičských průkazů, kterým končí nebo skončila
platnost. K výměně potřebujete jednu fotografii, stávající řidičský průkaz a platný doklad
totožnosti. Výměna je bez poplatku.
******************************************

Kam za kulturou
Sbor dobrovolných hasičů Skřivany pořádá Hasičský ples v sobotu 11. 2. 2017
od 20 hodin v Dělnickém domě ve Skřivanech. K tanci a poslechu hraje Levou
rukou band. Vstupné 120,-Kč. Vstupenky jsou v předprodeji na OÚ u
M. Tobolkové.
Spolek Skřivaňáci srdečně zve na celovečerní vystoupení travesti skupiny KOČKY, které se
koná v pátek 3.3.2017 od 19.00 hodin v Dělnickém domě ve Skřivanech. Předprodej
vstupenek v Kadeřnictví Katka a Jitule ve Skřivanech, na OÚ Skřivany u M. Tobolkové, a
v Knihkupectví na Masarykově nám. V Novém Bydžově. Ceny vstupenek v předprodeji
150,- Kč, na místě 200,- Kč. Šatna zdarma, občerstvení zajištěno.
TJ Slavoj Skřivany srdečně zve na SPORTOVNÍ PLES, který se koná
v pátek 10.3.2017 od 20.00 hod.
K tanci a poslechu hraje Fanda a jeho banda.
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