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splněním toužebného přání.
ání.
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vyslovil malé přání. Buďme
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sobě, a to nejen o
Vánocích, ale i po celý rok milí, tolerantní, upřímní
up ímní a ohleduplní,
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d
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ily v lásce a rodinné harmonii a
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me se zp
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d
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Evropou zmítají.
Ať je nastávající rok 2016 rokem
r
šťastným
astným pro Vás všechny,
plným zdraví, lásky, osobních i pracovních úspěchů.
úsp
.

Karolína Hálová, DiS.
Vaše starostka

Zastupitelstvo obce Skřivany na svých veřejných zasedáních ve dnech 21.9., 14.10. a
11.11.2015 schválilo:




























Záměr pronajmout část pozemku p.č. st. 94/1 a části pozemku st. 109 v k.ú. Skřivany
Dodatek pachtovní smlouvy o pronájmu obecních pozemků Michalu Černému za 3 % z průměrné
ceny pozemků 14,- Kč/m2
Převody ušetřených finančních prostředků za spotřebu energií v ZŠ na zakoupení PC programu pro
evidenci stravovacího provozu a dataprojektoru v celkové výši 43 000,-Kč
Přijetí věcných darů pro ZŠ ve výši 72 549,- Kč na moduly s přístupovým bodem Wi-Fi sítě včetně
instalace a obaly na tablety ve výši 3 496,- Kč
Výsledek výběrového řízení na zakoupení nového osobního automobilu Škoda Fabia Combi za
285 682,- Kč
Záměr prodat starý osobní automobil Škoda Felicia Combi, rok výroby 1999
Novou směrnici pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu
Smlouvu s Bc. Chudým na zpracování žádosti o dotaci na rekonstrukci školní družiny
Vstup obce Skřivany do svazku obcí Pocidlinsko
Přijetí finančního daru v rámci projektu „Obědy pro děti“ na 4 žáky ZŠ ve výši 15 000,- Kč
Přijetí finančního daru pro MŠ od společnosti Amcor Flexibles Nový Bydžov ve výši 5 000,- Kč
Protokol o výsledku veřejnosprávní kontroly v ZŠ a MŠ Skřivany za rok 2014
Pověření ing. Javůrka na zajištění výběrového řízení na firmu, která provede přechod pro chodce u
ZŠ, na který obec získala dotaci ve výši 1 455 000,- Kč (tj. 85 % nákladů na akci). Výběrové řízení
bylo ukončeno 27.11.2015 v 10 hodin a ihned následovalo otevírání obálek a výběr firmy.
Nechat zhotovit Plán rozvoje obce, který je důležitý při podávání žádostí o dotace, za cca 7 550,- Kč.
Jednotnou cenu při pronajímání obecních pozemků (zahrada, ovocný sad, ostatní plocha, stavební
pozemek, zastavěná plocha a nádvoří, ostatní komunikace) 1,50 Kč/m2/rok.
Žádosti o dotace na rok 2016 pro spolky: TJ Slavoj Skřivany 150 000,- Kč, Spolek Skřivaňáci 65 000,Kč, Myslivecké sdružení Podháj 30 000,- Kč, nově pro Český svaz chovatelů poštovních holubů
Nový Bydžov 4 000,- Kč (ve svazu pracují 4 občané ze Skřivan a obec velmi dobře reprezentují
v soutěžích poštovních holubů (Josef Horáček vyhrál Mistrovství ČR na dlouhou trať). Nadále bude
obec podporovat činnost Dobrovolných hasičů, pro které ZO schvaluje v návrhu rozpočtu příspěvek
ve výši 383 100,- Kč, Klubu seniorů 54 000,-Kč a bezplatné využívání Dělnického domu včetně
topení a energií, mladým rybářům příspěvek ve výši 10 000,- Kč.
Dotaci MŠ, ZŠ a SŠ Daneta Hradec Králové ve výši 5 000,- Kč na dítě, které má v obci Skřivany trvalé
bydliště a dotaci Knihovně města Hradec Králové ve výši 16 000,- Kč na výměnný soubor knih pro
naši knihovnu.
Protokol o kontrole vykonané v příspěvkové organizaci ZŠ a MŠ Skřivany zaměřené na čerpání
neinvestičního příspěvku z rozpočtu obce na rok 2015 ve výši 1 863 470,- Kč, kterou provedly Hana
Šindlerová a ing. Miroslava Černá výběrovým způsobem.
Schválilo novou Směrnici – pravidla pro poskytování finanční podpory z rozpočtu obce Skřivany.
Dotaci z rozpočtu Královéhradeckého kraje ve výši 6 600,- Kč na odbornou přípravu strojníků a
velitelů družstev JPO.
Trvalé vynětí části pozemku p.č. 150/1 v k. ú. Skřivany o výměře 93,2 m2 ze zemědělského půdního
fondu pro stavbu vlakového přejezdu u nádraží (narovnání silnice).
Uložení inženýrských sítí pro zajištění automatického ovládání závor na přejezdech v obci Skřivany
do obecního pozemku č.150/1 v k. ú. Skřivany.







Podání žádosti o dotaci z Programu obnovy venkova na projekt „Oprava příjezdové komunikace a
parkovacích stání včetně vsakovacích galerií na dešťovou vodu u ZŠ Skřivany“.
Zadání studie na půdní vestavbu v ZŠ na 2 kabinety, 3 učebny a sociální zařízení včetně opravy
střechy.
Výsledek kontroly výkonu samostatné působnosti obce Skřivany provedené pracovnicemi kontrolní
skupiny Ministerstva vnitra ČR, odbor veřejné správy, dozoru a kontroly. Tato kontrola byla
provedena z podnětu občana. Byly shledány dvě nepodstatné chyby: 1. Chyba byla, že odpověď
občanovi, konkrétně dotaz na hospodaření ohledně Hájovny, nebyla zveřejněna na webových
stránkách obce Skřivany. 2. Soubor povinně zveřejňovaných informací na webových stránkách obce
nebyl očíslován dle vyhlášky č. 422/ 2006 Sb. Tyto chyby byly ihned odstraněny. Celý protokol je
k nahlédnutí na OÚ v úředních hodinách.
Darovací smlouvu o přijetí finančního daru pro Klub Seniorů od hotelu MAS s.r.o. Písek ve výši
1 670,- Kč.

Zastupitelstvo obce projednalo:









Postupy v soudních sporech s Petrou Ludvíkovou. Obec nově zastupuje JUDr. Kuna.
Stížnost obyvatel ulice F. L. Čelakovského na bezohledné parkování některých majitelů RD
v této ulici. ZO se domnívá, že by se vlastníci měli domluvit a nedělat si naschvály.
Žádost seniorů o zřízení autobusové zastávky poblíž ordinace odborných lékařů v Novém
Bydžově. Město nemá zájem zastávku zřídit, navrhuje přestup na autobusovém terminálu a
vystoupit u Hvězdy. Nabízí se také možnost dovozu k lékaři organizací Duha o.p.s. z Nového
Bydžova. Záležitost se stále řeší.
Zajištění výsledků kontrol účetního hospodaření v obecních lesích za roky 2012, 2013 a 2014.
Zprávy jsou k nahlédnutí na OÚ Skřivany v úředních hodinách.
Informace o zahájení komplexních pozemkových úprav a informace o dokončení digitalizace
katastrálního území Skřivany. Podrobnější informace naleznete na webových stránkách
Katastrálního úřadu nebo na OÚ Skřivany.
Návrh rozpočtu na rok 2016 s celkovými příjmy 17 268 900,- Kč a výdaji 29 058 800,- Kč.
Schodek ve výši 11 789 900,- Kč bude pokryt zůstatkem z minulých let. Nejvyšší položkou
v rozpočtu jsou výdaje na nové komunikace (Pod Vrchy a Sloupenská). Do 4.12.2015 11 hodin
je možné na OÚ doručit písemné připomínky k rozpočtu. Rozpočet na rok 2016 bude
schvalován na veřejném zasedání ZO Skřivany 14.12.2015 v 18.00 hodin v zasedací místnosti
OÚ.

Upozornění:
Pokud dojde k přerušení dodávky elektrického proudu, volejte poruchovou linku
840 850 860.
Sběrné místo na bývalé skládce pod drahou bylo uzavřeno. Uložení odpadu na sběrné
místo bude možné po dohodě na OÚ Skřivany.

Z důvodu čerpání dovolené bude Obecní úřad Skřivany
od 23.12.2015 do 31.12.2015 uzavřen.

Spolek Skřivaňáci zve všechny děti i dospělé
na ČERTOVSKOU DISKOTÉKU
v pátek 4.12.2015 od 16 hodin
do Dělnického domu.
Mikuláš, anděl i čerti budou připraveni Vás pobavit
a obdarovat. Masky jsou vítány.
Občerstvení je zajištěno.
********************

ZO chovatelů poštovních holubů Nový Bydžov pořádá VÝSTAVU
POŠTOVNÍCH HOLUBŮ OS Východočeská dne 5.12.2015 od 11.00 do 15.00
hod v restauraci VKZ Sloupno. Ženy a děti vstup zdarma.
********************

Sbor pro občanské záležitosti zve seniory nad 75 let na vánoční posezení
9.12.2015 od 13.30 do přísálí Dělnického domu.
********************

Dne 12.12.2015 se v Dělnickém domě uskuteční akustický koncert
bronzového slavíka Tomáše Ortela. Vstupenky je možné zakoupit
v kadeřnictví Katka a Jitule ve Skřivanech.
********************

Základní škola a mateřská škola Skřivany Vás srdečně zve na VÁNOČNÍ
TVOŘIVOU DÍLNU v pondělí 14.12.2015 od 13.15 hod v budově ZŠ.
********************

Dne 14.12.2015 se koná veřejné zasedání ZO Skřivany od 18.00 hodin
v zasedací místnosti OÚ.
********************

Dne 28.12.2015 se uskuteční v Obecní restauraci ve Skřivanech již pátý
ročník vánočního turnaje v mariáši „O nejlepšího hráče Skřivan“. Sraz hráčů
je v 14.45 hod.
NABÍDKA ŠKOLNÍ JÍDELNY V ZŠ SKŘIVANY
Školní jídelna nabízí obědy pro cizí strávníky za cenu 50,- Kč/oběd. Důchodce s trvalým
pobytem ve Skřivanech platí pouze 34,- Kč/oběd. Informace na tel.: 495 493 606.

Informační leták zpracovala: Ing. Miroslava Černá

