ZÁPIS č. 7/2010 z veřejného zasedání
Zastupitelstva obce Skřivany
Místo konání: OÚ Skřivany
Dne:
30.8.2010
Od:
18.00 hodin
Ukončeno:
20.10 hodin
PŘÍTOMNI:
OMLUVENI:

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

OVĚŘOVATELÉ A NÁVRHOVÁ KOMISE: Návrh: J. Dvořák, M. Novák
Hlasování: 8/0/0
ZAPISOVATEL: Mgr. J. Suchánek
HOSTÉ: dle prezenční listiny
Navržený program jednání:
1. Zahájení
2. Kontrola zápisu z minulého jednání
3. Informace o stavu poškozené komunikace V Sádku
4. Nabídka na zpracování Pasportu komunikací obce
5. Žádost o dlouhodobý pronájem obecních pozemků
6. Žádost o pronájem nebytových prostor
7. Oprava chodníků v ul. Dr. Vojtěcha
8. Informace o zpracování žádosti na získání dotace - výměna oken a zateplení budovy ZŠ
9. Oprava komunikace v ul. Sloupenská
10. Nabídka na instalaci dětského kolotoče na parkovém náměstí
11. Žádost o opravu v obecním bytě – I. Janouchová
12. Žádost o zakoupení elektrického sporáku do obecního bytu – A. Ševčíková
13. Nabídka prodeje použitých betonových dlaždic z opravených chodníků
14. Informace JUDr. Janoucha ohledně vydání lesů
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 7.7.2010
a) Žádost o pronájem nebytových prostor v budově OÚ
Starosta seznámil se současným stavem úprav.
b) Oprava chodníků v Nádražní ulici.
Starosta informoval o ukončení opravy.
c) Vodorovné značení v Tovární ulici.
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Starosta seznámil se stavem provedení.
d) Výměna vchodových dveří do čp. 104.
Starosta informoval o provedené výměně dveří.
e) Zrcadlo na křižovatce u Dělnického domu.
Starosta informoval o instalaci zrcadla.
f) Prodej pozemků pod 18-ti bytovkou.
Starosta informoval o připravených smlouvách.
Ad 3.

Informace o stavu poškozené komunikace V Sádku.
JUDr. Janouch seznámil s dosavadními kroky, které učinil za účelem řešení problému
s poškozením komunikace a informoval o současném stavu věci.
a) Návrh: Podat podnět k zahájení přezkumného řízení na stavební úřad MěÚ Nový
Bydžov z důvodu pochybení, nezařazení obce jako účastníka řízení - povolení
užívání RD P. Ludvíkové
Hlasování: 8/0/0
b) Návrh: Podat žalobu na Petru Ludvíkovou po vyčíslení nákladů na opravu
komunikace.
Hlasování: 8/0/0

Ad 4. Nabídka na zpracování Pasportu komunikací obce.
Starosta seznámil s nabídkou f. SOMARO České Budějovice na zpracování pasportu.
Navrhované náklady jsou 28 600,- Kč + DPH.
Návrh: Zadat zpracování pasportu.
Hlasování: 0/6/2
Ad 5. Žádost o dlouhodobý pronájem obecních pozemků – Milan Kunc a Milan Čermák.
Starosta seznámil se zněním žádostí.
Návrh: Zpracovat smlouvy na pronájem.
Hlasování: 8/0/0
Ad 6. Žádost o pronájem nebytových prostor – p. Jitka Ludvíková Horáčková.
Starosta seznámil se zněním žádosti.
Návrh: Vyzvat p. Ludvíkovou Horáčkovou k projednání detailů pronájmu.
Hlasování: 8/0/0
Ad 7. Oprava chodníků v ul. Dr. Vojtěcha.
Starosta seznámil s rozšířením zakázky na opravy chodníků.
Návrh: Schválit rozšíření zakázky f. JOKAS Bydžovská Lhotka od domu čp. 174 po
Dělnický dům.
Hlasování: 8/0/0
Ad 8. Informace o podání žádosti na získání dotace – výměna oken a zateplení budovy ZŠ
Skřivany.
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Starosta informoval o podání žádosti na získání dotace pro základní školu na Státní
fond životního prostředí v Hradci Králové dne 23.8.2010.
Ad 9. Oprava komunikace v ul. Sloupenská.
Starosta informoval o špatném stavu komunikace ve Sloupenské ulici po rekonstrukci
elektrického vedení. Seznámil s nabídkou f. Rekom Nový Bydžov a.s. na opravu této
komunikace ve výši 150 000,- Kč.
Návrh: Zadat opravu komunikace f. Rekom Nový Bydžov a.s. za dohodnutou částku
150 000,- Kč a zařadit do smlouvy smluvní pokutu v případě prodlení.
Hlasování: 8/0/0
Ad 10. Nabídka f. Bonita Koráb na instalaci dětského kolotoče na parkové náměstí.
Starosta seznámil s nabídkou.
Návrh: Zadat instalaci dětského kolotoče.
Hlasování: 0/8/0
Ad 11. Žádost o opravu v obecním bytě – I. Janouchová.
Žádost posoudí bytová komise.
Ad 12. Žádost o zakoupení elektrického sporáku do obecního bytu – A. Ševčíková.
Žádost posoudí bytová komise.
Ad 13. Nabídka prodeje použitých betonových dlaždic z opravených chodníků.
Návrh: Prodat zájemcům dlaždice za cenu 3,- Kč/1 ks.
Hlasování: 8/0/0
Ad 14. Informace JUDr. Janoucha ohledně vydání lesů.
JUDr. Janouch seznámil s rozhodnutím Nejvyššího soudu o vydání lesů obcím
bývalého lesního družstva.
Diskuse:
- p. Louman vznesl dotaz, proč nebylo nainstalováno „Brano“ na nové vchodové dveře čp. 104.
- Starosta odpověděl, že se „Brano“ instalovat nebude.
- p. Louman vznesl dotaz, zda-li se bude pokračovat v rekonstrukci chodníků v ul. Nádražní a že je
špatný stav komunikace v Nádražní ulici, kde zde po dešti stojí voda.
- Starosta odpověděl, že k rekonstrukci komunikace nedojde z finančních důvodů, možnost
rekonstrukce chodníku prověří.
- p. Bureš vznesl dotaz, jak to vypadá se žádostí p. Slavíka o výměnu kotle.
- Starosta odpověděl, že bude zakoupen nový kotel, v současnosti se prověřuje, jaký typ bude
vhodný z bezpečnostních důvodů.
- p. Bureš vznesl dotaz, zda-li jsou zakoupeny panely na zpevnění sběrného dvora.
- Starosta odpověděl, že panely jsou připraveny k instalaci.
- P. Zechovský vznesl dotaz, proč obec neprodala všechny pozemky u 18-ti bytovky.
- Starosta odpověděl, že byly prodány pozemky, o které firma projevila zájem.
- J. Dvořák vznesl dotaz, jak to bude s parkovacími místy u 18-ti bytovky.
- Starosta odpověděl, že s f. Stavoka Kosice projedná možnost odprodeje pozemků.
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- p. Ondráčková vznesla dotaz, kdy bude odstávka elektřiny v následujících dvou měsících.
- Starosta odpověděl, že termíny jsou zveřejněny na úřední desce, popř. lze zjistit na OÚ.

Usnesení:
Zastupitelstvo obce Skřivany dne 30.8.2010 projednalo a schvaluje:
1. Program jednání
3. a) Podání podnětu k zahájení přezkumného řízení na stavební úřad MěÚ Nový
Bydžov z důvodu pochybení, nezařazení obce jako účastníka řízení - povolení
užívání RD P. Ludvíkové
b) Podat žalobu na Petru Ludvíkovou po vyčíslení nákladů na opravu komunikace.
6. Pozvání J. Horáčkové Ludvíkové k projednání detailů pronájmu nebytových
prostor
7. Schválení rozšíření zakázky opravy chodníků f. JOKAS Bydžovská Lhotka
od domu čp. 174 po Dělnický dům
9. Zadání opravy komunikace f. Rekom Nový Bydžov a.s. za dohodnutou částku
150 000,- Kč a zařadit do smlouvy smluvní pokutu v případě prodlení
13. Prodej použitých betonových dlaždic zájemcům za cenu 3,- Kč/1 ks

Zastupitelstvo obce neschvaluje:
4. Zadání zpracování pasportu komunikací obce.
10. Nabídku f. Bonita Koráb na instalaci dětského kolotoče na parkové náměstí

Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
2. Kontrolu zápisu z jednání konaného dne 7.7.2010
a) Informace ohledně rekonstrukce nebytových prostor na OÚ
b) Ukončení opravy chodníků v Nádražní ulici
c) Informaci ohledně stavu značení v Tovární ulici
d) Informaci ohledně dokončení výměny vchodových dveří u čp. 104
e) Instalaci zrcadla na křižovatce u Dělnického domu
f) Informaci o prodeji pozemků pod 18-ti bytovkou
5. Vypracování smluv na dlouhodobý pronájem obecních pozemků V Sádku
8. Informaci o podání žádosti na získání dotace na výměnu oken a zateplení budovy
ZŠ
11. Žádost o opravu v obecním bytě I. Janouchové
12. Žádost o zakoupení elektrického sporáku do obecního bytu A. Ševčíkové
14. Informaci JUDr. Janoucha ohledně vydání lesů obcím bývalého lesního družstva
Usnesení bylo schváleno 8 hlasy.
Příští veřejné zasedání ZO bude oznámeno způsobem obvyklým.
Zapsal: Mgr. J. Suchánek ….……………… Starosta: V. Futera …………………………
Ověřovatelé zápisu:

Martin Novák

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

Jiří Dvořák

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

Ve Skřivanech 31.8.2010
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