ZÁPIS č. 8/2010 z veřejného zasedání
Zastupitelstva obce Skřivany
Místo konání: OÚ Skřivany
Dne:
4.10.2010
Od:
18.00 hodin
Ukončeno:
20.30 hodin
PŘÍTOMNI:
OMLUVENI:

V. Futera, Mgr. J. Suchánek, M. Novák, L. Zima, M. Pour,
J. Ludvíková, L. Bureš, P. Hladík
J. Dvořák
Počet členů ZO: 8

OVĚŘOVATELÉ A NÁVRHOVÁ KOMISE: Návrh: L. Bureš, M. Pour
Hlasování: 8/0/0
ZAPISOVATEL: Mgr. J. Suchánek
HOSTÉ: dle prezenční listiny
Navržený program jednání:
1. Zahájení
2. Kontrola zápisu z minulého jednání
3. Rozpočtové opatření č. 2/2010
4. Žádost TJ Slavoj o uzavření partnerské smlouvy
5. Smlouvy o dočasném užívání pozemků
6. Žádost o zafinancování projektu – J. Horáčková-Ludvíková
7. Oprava chodníku v ul. Nádražní
8. Dohoda o poskytnutí finančního příspěvku – ZŠ, PŠ a MŠ Daneta Hradec Králové
9. Oprava komunikací v ul. Pod Vrchy a Fučíkova
10. Žádost o změnu územního rozhodnutí – Ing. Roháč
11. Žádost o snížení kupní ceny za odprodej obecních bytů
12. Žádost o příspěvek na výměnu okna v obecním bytě v čp. 65 – J. Smetana
13. Žádost o zvýšení příspěvku na činnost – TJ Slavoj
14. Žádost o vyjádření stanoviska k parkování u čp. 30 – 32
15. Žádost o bezplatný pronájem přísálí Dělnického domu – Český zahrádkářský svaz
16. Žádost o převod nájemní smlouvy na syna – A. Ševčíková
17. Ceník upomínkových předmětů
18. Žádost o vyčištění okapů v čp. 104 – M. Jonáková
Ad 1. Jednání zahájil starosta konstatováním, že je přítomna nadpoloviční většina členů ZO a
je usnášeníschopné. Bylo dohodnuto, že diskuse a hlasování bude ke každému bodu programu
samostatně.
Hlasování: pro 8, proti 0, zdržel se 0 (hlasování 8/0/0)
Ad 2. Kontrola zápisu z jednání konaného dne 30.8.2010
a) Prodej části pozemků pod 18-ti bytovkou v Tovární ulici.
Starosta sdělil, že smlouva je sepsaná a zaregistrovaná na Katastrálním úřadě.
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b) Aktuální stav poškozené komunikace V Sádku.
Starosta seznámil se současným stavem věci.
c) Privatizace obecních bytů v čp. 65.
Starosta informoval, že 6 nájemníků ze 7 souhlasí s odkoupením bytu za stanovených
podmínek.
d) Výměna kotle v obecním bytě – p. Slavík.
Starosta informoval, že věc bude posuzovat projektant, který se zatím z důvodu
zaneprázdněnosti nedostavil.
e) Položení panelů ke sběrnému dvoru.
Starosta informoval, že panely byly položeny.
f) Opravy v obecních bytech – p. Ševčíková, p. Janouchová.
Starosta informoval, že v bytě p. Ševčíkové byla provedena výměna sporáku,
v bytě p. Janouchové se oprava uskuteční v nejbližším termínu.
Ad 3. Rozpočtové opatření č. 2/2010.
Návrh: Schválit rozpočtové opatření č. 2/2010.
Hlasování: 8/0/0
Ad 4. Žádost TJ Slavoj o uzavření partnerské smlouvy.
Starosta seznámil se zněním partnerské smlouvy na projekt „Automatický závlahový
systém fotbalového hřiště ve Skřivanech“.
Návrh: Uzavřít partnerskou smlouvu mezi Obcí Skřivany a TJ Slavoj a
předfinancování projektu.
Hlasování: 8/0/0
Ad 5. Smlouvy o dočasném užívání pozemků – Milan Kunc a Milan Čermák.
Starosta seznámil se zněním návrhů smluv.
Návrh: Pronajmout pozemky na dobu neurčitou M. Kuncovi a M. Čermákovi za
částku 50,- Kč na rok.
Hlasování: 8/0/0
Ad 6. Žádost o zafinancování projektu – p. Jitka Horáčková - Ludvíková.
Starosta informoval, že projedná s MěÚ Nový Bydžov, stavební odbor, kde
zjistí, zda je tento projekt nutný.
Ad 7. Oprava chodníku v ul. Nádražní.
Starosta informoval o velmi špatném stavu chodníku. Přeložení by bylo nedostačující,
proto navrhuje zhotovení nové zámkové dlažby. Navržená cena f. JOKAS s.r.o.
Bydžovská Lhotka je cca 254 000,- Kč.
Návrh: Schválit zakázku f. JOKAS Bydžovská Lhotka na opravu chodníku v ul.
Nádražní za nabídnutou cenu cca 254 000,- Kč.
Hlasování: 8/0/0
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Ad 8. Dohoda o poskytnutí finančního příspěvku – ZŠ, PŠ a MŠ Daneta Hradec Králové.
Starosta seznámil se zněním dohody.
Návrh: Schválit dohodu mezi Obcí Skřivany a ZŠ, PŠ a MŠ Daneta Hradec Králové a
poskytnout finanční příspěvek na úhradu neinvestičních nákladů ve výši 5000,- Kč na
žáka (Veronika Formanová) na rok 2011.
Hlasování: 8/0/0
Ad 9. Oprava komunikací v ul. Pod Vrchy a Fučíkova.
Starosta informoval o špatném stavu komunikace v ulici Pod Vrchy a Fučíkova.
Seznámil s nabídkou f. Imbroglio Nymburk na opravu této komunikace nástřikem ve
výši 40 000,- Kč.
Návrh: Zadat opravu komunikací v ul. Pod Vrchy a Fučíkova f. Imbroglio Nymburk
za dohodnutou částku 40 000,- Kč.
Hlasování: 8/0/0
Ad 10. Žádost o změnu územního rozhodnutí – Ing. Roháč.
Starosta seznámil se zněním žádosti.
Návrh: Schválit změnu územního rozhodnutí týkající se výstavby rodinného domu
Ing. Roháče v lokalitě V Sádku.
Hlasování: 8/0/0
Ad 11.Žádost o snížení kupní ceny za odprodej obecních bytů.
Starosta seznámil se zněním žádosti.
Návrh: Snížit kupní cenu obecních bytů v čp. 65 o 10%.
Hlasování: 0/8/0
Ad 12. Žádost o příspěvek na výměnu okna – manželé Smetanovi.
Starosta seznámil se zněním žádosti.
Návrh: Schválit příspěvek na výměnu okna v obecním bytě čp. 65 manželům
Smetanovým.
Hlasování: 0/6/2
Ad 13. Žádost o zvýšení příspěvku na činnost – TJ Slavoj.
Starosta seznámil se zněním žádosti.
Návrh: Schválit navýšení příspěvku TJ Slavoj Skřivany o 10 000,- Kč.
Hlasování: 8/0/0
Ad 14. Žádost o vyjádření stanoviska k parkování u čp. 30 – 32
Starosta seznámil se zněním žádosti.
Návrh: Vydat stanovisko, že obec neplánuje změnu užívání pozemku u čp. 30-32
v Tovární ulici a ani jeho prodej.
Hlasování: 8/0/0
Ad 15. Žádost o bezplatný pronájem přísálí Dělnického domu – Český zahrádkářský svaz.
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Starosta seznámil se zněním žádosti.
Návrh: Pronajmout bezplatně přísálí Dělnickém domu za účelem pořádání výstavy
Českého zahrádkářského svazu ve dnech 9.10 – 11.10.2010.
Hlasování: 8/0/0
Ad 16. Žádost o převod nájemní smlouvy na L. Ševčíka – A. Ševčíková.
Starosta seznámil se zněním žádosti.
Návrh: Převést nájemní smlouvu na Luboše Ševčíka s podmínkou, že bude uzavřena
na dobu určitou, a to do 31.12.2011.
Hlasování: 7/0/1
Ad 17. Prodej upomínkových předmětů.
Starosta seznámil s návrhem cen za prodej upomínkových předmětů.
Návrh: Schválit navržené ceny za prodej upomínkových předmětů.
Hlasování: 8/0/0
Ad 18. Žádost o vyčištění okapů v čp. 104 – M. Jonáková.
Starosta informoval, že práci provede odborná firma v nejbližším termínu.

Diskuse:
- p. Ondráčková poděkovala za uspořádaný II. Sjezd rodáků a přátel obce.
- p. Ludvíková informovala o úspěšné spolupráci s p. Formanem při jednání s f. OREDO,
kdy se jim podařilo zvýšit počet zrychlených vlaků zastavujících v obci
- Starosta poděkoval všem zastupitelům za odvedenou práci v končícím volebním období a
popřál jim úspěch v komunálních volbách.
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Usnesení:
Zastupitelstvo obce Skřivany dne 4.10.2010 projednalo a schvaluje:
1. Program jednání
3. Rozpočtové opatření č. 2/2010
4. Uzavření partnerské smlouvy mezi Obcí Skřivany a TJ Slavoj na projekt „Automatický
závlahový systém fotbalového hřiště ve Skřivanech“ a předfinancování projektu
5. Pronájem části pozemků č. 150/5 a 150/2 na dobu neurčitou M. Kuncovi a
M. Čermákovi za částku 50,- Kč na rok
7. Zakázku firmě JOKAS Bydžovská Lhotka na opravu chodníku v ul. Nádražní za
nabídnutou cenu cca 254 000,- Kč
8. Dohodu mezi Obcí Skřivany a ZŠ, PŠ a MŠ Daneta Hradec Králové a poskytnutí
finančního příspěvku na úhradu neinvestičních nákladů ve výši 5 000,- Kč na žáka
(Veronika Formanová) na rok 2011
9. Opravu komunikací v ul. Pod Vrchy a Fučíkova a zadání firmě Imbroglio Nymburk
za dohodnutou částku 40 000,- Kč
10. Změnu územního rozhodnutí týkající se výstavby rodinného domu Ing. Roháče
v lokalitě V Sádku
13. Navýšení příspěvku TJ Slavoj Skřivany o 10 000,- Kč
14. Vydání stanoviska, že obec neplánuje změnu užívání pozemku u čp. 30-32
v Tovární ulici a ani jeho prodej
15. Bezplatný pronájem přísálí Dělnickém domu za účelem pořádání výstavy
Českého zahrádkářského svazu ve dnech 9.10 – 11.10.2010
16. Převod nájemní smlouvy na Luboše Ševčíka s podmínkou, že bude uzavřena
na dobu určitou, a to do 31.12.2011
17. Navržené ceny za prodej upomínkových předmětů

Zastupitelstvo obce neschvaluje:
11. Snížení kupní ceny obecních bytů v čp. 65 o 10%.
12. Příspěvek na výměnu okna v obecním bytě čp. 65 manželům Smetanovým

Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
2. Kontrolu zápisu z jednání konaného dne 30.8.2010
a) Informace o uzavření kupní smlouvy na prodej pozemků pod 18-ti bytovkou
b) Informace o aktuálním stavu řešení poškozené komunikace V Sádku
c) Informaci o prodeji obecních bytů do osobního vlastnictví
d) Informaci o řešení žádosti p. Slavíka na výměnu kotle v obecním bytě
e) Informaci o položení panelů ke sběrnému dvoru
f) Informaci o žádostech na opravy v bytech A. Ševčíkové a I. Janouchové
6. Informaci o řešení projektu na opravy v Dělnickém domě J. HoráčkovéLudvíkové (pronájem nebytových prostor)
18. Informaci o řešení žádosti M. Jonákové na vyčištění okapů v čp. 104

Usnesení bylo schváleno 8 hlasy.
Příští veřejné zasedání ZO bude oznámeno způsobem obvyklým.
Zapsal: Mgr. J. Suchánek ….……………… Starosta: V. Futera …………………………
Ověřovatelé zápisu:
Ve Skřivanech 5.10.2010

Luboš Bureš

.......................................................

Miroslav Pour

.......................................................
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