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Vážení spoluobčané,
dovolte mi, abych Vám v úvodu dalšího Skřivanského zpravodaje nejprve
poděkovala za Vaši hojnou účast ve volbách do Zastupitelstva obce
Skřivany, které se konaly ve dnech 5. a 6. října 2018. Z celkového počtu
816 oprávněných voličů přišlo volit 62 %. Úřední obálky byly vydány 506
osobám, stejný počet svou obálku odevzdal.
Volební výsledek byl pro mě velmi milým a až neočekávaným
překvapením. Moje počáteční radost byla vystřídána vědomím velkého
závazku vůči Vám občanům. Laťku máme nastavenou vysoko. Naším
cílem bude stávající trend udržet. Dobře vím, že ne vše je v naší obci
ideální a pokaždé, když obcí procházím, vidím, co a kde se dá ještě
zlepšit. Někdy mi oči otevírají i Vaše podněty, není výjimkou, že se
některé věci uskuteční i na Váš popud. Vaše přízeň je důkazem toho, že
naše práce měla a má cenu.
Dne 27.10.2018 se v Dělnickém domě uskutečnila oslava 100. let výročí
založení Československa. Na akci vystoupily děti ze základní školy pod
vedením paní učitelky Mgr. Ivany Mansfeldové, svůj program předvedl
Klub seniorů Skřivany, obsluhu zajistil Spolek Skřivaňáci. Všem
zúčastněným tímto děkuji. Milým překvapením byla účast známého
režiséra pana Petra Nikolajeva (Báječná léta pod psa, Lidice aj.), který
zastupoval pana Doc. PhDr. Josefa Forbelského, jemuž bylo uděleno
Čestné občanství obce Skřivany.
I v tomto volebním období 2018 – 2022 budeme ve vydávání
Skřivanského zpravodaje pokračovat. Budeme se snažit Vás informovat
o všem, co se projedná na veřejných zasedáních Zastupitelstva obce
Skřivany, co se v obci děje, bude dít, nebo co pro vás chystá obecní úřad
či některý spolek ze Skřivan.
Karolína Hálová, DiS., starostka

VÝSLEDKY VOLEB:
Kandidátka č.1
Kandidátka č.2
Kandidátka č.3
Kandidátka č.4

Zdravá volba, pravé rozhodnutí získala 513 hlasů,
1 mandát
Skřivanská získala 1 861 hlasů, 4 mandáty
Volba pro obec získala 851 hlasů, 2 mandáty
Pro Skřivany získala 1 066 hlasů, 2 mandáty

Zvoleni do Zastupitelstva obce Skřivany byli tito kandidáti:
Počet
Pořadí Jméno a příjmení

Volební strana

hlasů

1

Karolína Hálová, DiS.

SKŘIVANSKÁ

347

2

Ing. Miroslava Černá

SKŘIVANSKÁ

287

3

Miloslav Liman

PRO SKŘIVANY

253

4

Mgr. Kateřina Horáková

SKŘIVANSKÁ

205

5

Petr Husman

PRO SKŘIVANY

151

6

Mgr. Jaromír Mansfeld

VOLBA PRO OBEC

149

7

Michal Zubzanda

SKŘIVANSKÁ

147

8

Luboš Zima

VOLBA PRO OBEC

143

9

Ing. Martin Novák

ZDRAVÁ VOLBA, PRAVÉ
ROZHODNUTÍ

107

V novém zastupitelstvu obce Skřivany budou pracovat čtyři noví
zastupitelé.
Ustavující zasedání nového zastupitelstva obce Skřivany se konalo
31.10.2018 v přísálí Dělnického domu. Na tomto zasedání byla
starostkou obce opět zvolena paní Karolína Hálová DiS., místostarostou
byl opět zvolen pan Miloslav Liman.
Dále byly zřízeny dva výbory:
 finanční výbor ve složení předsedkyně paní Ing. Miroslava Černá,
dva členové: pan Luboš Zima a pan Petr Husman
 kontrolní výbor ve složení předsedkyně Mgr. Kateřina Horáková,
dva členové: paní Bc. Barbora Jilemnická a pan Michal Zubzanda

Dále zde byly schváleny odměny pro neuvolněné členy zastupitelstva
obce:
 za výkon funkce místostarosty odměna ve výši 27 613,-Kč /měsíčně
 za výkon funkce předsedy výboru 3 068,- Kč/měsíčně
 za výkon funkce člena výboru 2 557,- Kč/měsíčně
 za výkon funkce člena zastupitelstva obce 1 534,- Kč/měsíčně
Na tomto zasedání byly ještě projednány dodatky smluv o dílo:
 Na Zateplení čp. 63 byl schválen dodatek na méně práce s firmou
ACZ-NB s.r.o. ve výši minus 6 057,45 Kč bez DPH
 Na Výstavbu sportovních ploch – Sokolovna – 1.etapa s firmou
Stavsport Praha s.r.o. na méně práce ve výši minus 152 922,- Kč
bez DPH
Závěrem byli přítomní zastupitelé a občané informováni o výsledku
přezkumu hospodaření obce Skřivany za rok 2017. Přezkum nezjistil
žádné chyby a nedostatky. Bylo konstatováno, že i přezkumy za
předchozí roky byly bez závad.
Další veřejné zasedání zastupitelstva obce Skřivany se bude konat ve
středu 21.11.2018 od 16 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. Na
tomto zasedání se mimo jiné bude projednávat a schvalovat Návrh
rozpočtu na rok 2019 a Střednědobý rozpočtový výhled na roky 2020 –
2021. Návrh rozpočtu byl projednán 8.11.2018 od 14 hodin na obecním
úřadě a této schůzky se zúčastnilo 8 zastupitelů a paní účetní. Poslední
veřejné zasedání ZO Skřivany v tomto roce se bude konat 12.12.2018
od 16 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. Na veřejná zasedání
jsou všichni občané srdečně zváni.

Informace pro občany
Pálení odpadu – v otevřených ohništích je dle § 16 odst. 4 zákona č.
201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů,
povoleno spalovat jen suché rostlinné materiály neznečištěné
chemickými látkami (jedná se o všechny části rostlin i stromů). Pokud
dojde ke spalování jiných materiálů, např. vlhkých rostlinných materiálů,
chemicky ošetřeného dřeva (okenní rámy, dřevotříska, dřevo ošetřené
lakem nebo barvou), igelitů, plastů, apod., je možno uložit za tento
přestupek sankci až do výše 50.000 Kč.

Víte, že:
při spalování odpadů na otevřených ohništích vzniká velké množství
pro člověka škodlivých emisí, které zůstávají ve vzduchu ve výšce 10 m
a poté klesají zpět na zem
vypalování porostů (trávy) může způsobit zničení většiny vývojových
stádií hmyzu, smrt nebo popálení malých zvířat (např. ježků), vznik
požáru.
!!! Obecní úřad žádá občany, kteří chtějí změnit frekvenci

svozů popelnic na rok 2019, aby změnu nahlásili na OÚ
Skřivany, kancelář v přízemí, u paní Martiny Tobolkové
nejpozději do 30.11.2018.
Frekvence svozů: měsíční: 300,- Kč/rok, čtrnáctidenní: 600,- Kč/rok,
týdenní: 1 600,- Kč/rok.

Kam za zábavou?
 Spolek Skřivaňáci pořádá koncert skupiny ATLANTIS v sobotu
24.11.2018 od 20.00 hod v Dělnickém domě ve Skřivanech.
Vstupné 120,- Kč.
 Spolek
Skřivaňáci
Vás
srdečně
zve
na ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMKU
v sobotu 1. prosince 2018 v 16 hodin do parku
u ZŠ Skřivany. Se svým programem vystoupí
děti z místní mateřské školy a Klub seniorů.
 Klub seniorů Vás srdečně zve na vánoční
posezení, které se koná ve středu 12. prosince
2018 od 16.00 hod v Dělnickém domě ve
Skřivanech. Program je vánočně laděn. K tanci
a poslechu hraje p. Vanc.
Příjemné prožití svátků vánočních v klidu domova a rodiny,
v novém roce 2019 hodně zdraví, štěstí, dobré pohody a
optimismu Vám přejí
Zastupitelstvo obce a zaměstnanci OÚ Skřivany
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