ZÁPIS č. 9/2010 z veřejného zasedání
Zastupitelstva obce Skřivany
Místo konání: OÚ Skřivany
Dne:
6.11.2010
Od:
17.15 hodin
Ukončeno:
19.00 hodin
PŘÍTOMNI:

V. Futera, Mgr. J. Suchánek, M. Novák, L. Zima, M. Pour,
M. Liman, L. Bureš, K. Poddaný, J. Dvořák
Počet členů ZO: 9

OVĚŘOVATELÉ A NÁVRHOVÁ KOMISE: Návrh: J. Dvořák, L. Zima
Hlasování: 9/0/0
ZAPISOVATEL: Mgr. J. Suchánek
HOSTÉ: dle prezenční listiny
Navržený program jednání:
1. Zahájení
2. Kontrola zápisu z minulého jednání
3. Rozpočtový výhled na 2011-2012
4. Žádost ZŠ a MŠ Skřivany o navýšení rozpočtu
5. Rozpočtové opatření č. 3/2010
6. Žádost o převod pozemků do osobního vlastnictví – manž. Hrbasovi
7. Podání žádosti o dotaci na rekonstrukci hájovny
8. Příprava rozpočtu na r. 2011
9. Smlouva o poskytnutí dotace - SDH
10. Inventarizace obecního majetku
11. Rozšíření projektu výstavby bytového domu ve Sloupenské ulici
12. Nákup techniky na údržbu obce
13. Žádost o ukončení nájemní smlouvy – L. Kuncová
14. Žádosti o pronájem nebyt. prostor – J. Horáčková-Ludvíková a K. Čtvrtečková
15. Žádost o bezplatný pronájem Dělnického domu - SDH
16. Stížnost Mgr. Kunta
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.
Návrh: Schválit navržený program veřejného zasedání zastupitelstva obce.
Hlasování: pro 9, proti 0, zdržel se 0 (hlasování 9/0/0)
Ad 2. Kontrola zápisu z jednání konaného dne 4.10.2010
a) Havarijní stav komunikace V Sádku.
Starosta informoval, že stav věci se v podstatě nezměnil, očekává se rozhodnutí
Krajského úřadu Královéhradeckého kraje ve věci odvolání p. Ludvíkové.
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Ad 3. Rozpočtový výhled na období 2011 - 2012.
Starosta seznámil přítomné s rozpočtovým výhledem.
Návrh: Schválit rozpočtový výhled na období 2011 - 2012.
Hlasování: 9/0/0
Ad 4. Žádost ZŠ a MŠ Skřivany o navýšení rozpočtu.
Starosta seznámil se zněním žádosti o navýšení z důvodu neplánované opravy střechy
základní školy.
Návrh: Schválit navýšení rozpočtu ZŠ a MŠ Skřivany o částku 75 000,- Kč.
Hlasování: 9/0/0
Ad 5. Rozpočtové opatření č. 3/2010.
Starosta seznámil s rozpočtovým opatřením.
Návrh: Schválit rozpočtové opatření č. 3/2010.
Hlasování: 9/0/0
Ad 6. Žádost o převod pozemků do osobního vlastnictví – manželé Hrbasovi.
Starosta seznámil se zněním žádosti.
Návrh: Schválit převod pozemků parc. č. 155/71 a 155/72 v k.ú. Skřivany do
osobního vlastnictví před vydáním kolaudačního rozhodnutí manželům Hrbasovým.
Hlasování: 9/0/0
Ad 7. Podání žádosti o dotaci na rekonstrukci hájovny.
Starosta seznámil s novou možností podat žádost o dotaci.
Návrh: Zpracovat a podat žádost o dotaci na rekonstrukci hájovny.
Hlasování: 9/0/0
Ad 8. Příprava rozpočtu na rok 2011.
Starosta vyzval přítomné, aby podávali návrhy na zařazení do rozpočtu obce na rok
2011.
Ad 9. Smlouva o poskytnutí účelové neinvestiční dotace na výdaje jednotky SDH.
Starosta seznámil se zněním smlouvy.
Návrh: Přijmout dotaci a schválit Smlouvu č. RR/2010/075-SDH/MV/3 uzavřenou
mezi Obcí Skřivany a Královéhradeckým krajem o poskytnutí účelové neinvestiční
dotace na výdaje jednotky SDH.
Hlasování: 9/0/0
Ad 10. Inventarizace obecního majetku.
Starosta seznámil se složením ústřední inventarizační komise.
Návrh: Schválit ústřední inventarizační komisi ve složení - předseda Mgr J.
Suchánek, členové - M. Novák a L. Zima.
Hlasování: 9/0/0
Ad 11.Rozšíření projektu výstavby bytového domu ve Sloupenské ul.
Starosta podal informace o rozšíření z 18-ti bytových jednotek na 22.
Ad 12. Nákup techniky na údržbu obce.
Starosta seznámil s nutností nákupu techniky na údržbu chodníků a zeleně v obci.
V nejbližší době bude svolána schůzka členů zastupitelstva, kde budou projednány
další kroky.
-2-

Ad 13. Žádost o ukončení nájemní smlouvy – L. Kuncová.
Starosta seznámil se zněním žádosti L. Kuncové, která má v současné době
pronajmuté nebytové prostory v Tovární ul. čp. 65.
Návrh: Schválit ukončení nájemní smlouvy uzavřené dne 26.5.2010 mezi Obcí
Skřivany a paní Lenkou Kuncovou dohodou ke dni 30.11.2010.
Hlasování: 9/0/0
Ad 14. Žádosti o pronájem nebytových prostor v Tovární ul. čp. 65.
Starosta seznámil o zveřejnění žádostí J. Horáčkové-Ludvíkové a K. Čtvrtečkové na
úřední desce.
Ad 15. Žádost o bezplatný pronájem Dělnického domu – SDH.
Starosta seznámil se zněním žádosti o bezplatný pronájem přísálí DD dne 11.12.2010
za účelem pořádání hasičské valné hromady a celého sálu dne 12.2.2011 na pořádání
hasičského plesu.
Návrh: Pronajmout bezplatně Dělnický dům dne 11.12.2010 a 12.2.2011 SDH
Skřivany.
Hlasování: 9/0/0
Ad 16. Stížnost Mgr. Kunta.
Starosta seznámil se zněním stížnosti a konstatoval, že na ni písemně odpoví.
Diskuse:
- p. Ondráčková vznesla dotaz, co se stalo s vysavačem na úklid listí.
- Starosta odpověděl, že dle vyjádření zaměstnanců obce není dostatečně funkční.
- p. Jiří Dvořák předložil návrh domovního řádu pro obecní byty a návrh obecně závazné
vyhlášky na užívání přístřešku v parku u základní školy.
- p. Svobodová vznesla prosbu, zda-li by se přes den mohla odemykat čekárna vedle OÚ.
- Starosta odpověděl, že přes zimní období odemykání zavede.
- p. Svobodová upozornila na havarijní a nebezpečný stav budovy „Jadoss“.
- Starosta odpověděl, že věc prošetří.
- p. Horák požádal o písemné vyjádření včetně zápisů z jednání ohledně podání stížností na
chování členů TJ Slavoj Skřivany a o vyjádření TJ Slavoj, co se od r. 2007 udělalo proti
úmyslnému vstupu na jeho pozemek.
- Starosta písemně odpoví.
- p. Svobodová vznesla dotaz, zda-li by bylo vhodné stanovit harmonogram úklidu sněhu
z chodníků.
- Starosta odpověděl, že stanoví pořadí důležitosti úklidu jednotlivých chodníků.
- p. Tomišková vznesla připomínku, že pracovníci obce mají hodně práce s údržbou veřejného
prostranství, z tohoto důvodu by si každý měl uklidit před svým domem.
- Starosta odpověděl, že není možné někomu přikázat úklid veřejného prostranství.
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Usnesení:
Zastupitelstvo obce Skřivany dne 6.11.2010 projednalo a schvaluje:
1.
3.
4.
5.
6.

navržený program veřejného zasedání zastupitelstva obce
rozpočtový výhled na období 2011 – 2012
navýšení rozpočtu ZŠ a MŠ Skřivany o částku 75 000,- Kč
rozpočtové opatření č. 3/2010
převod pozemků parc. č. 155/71 a 155/72 v k. ú. Skřivany do osobního vlastnictví před
vydáním kolaudačního rozhodnutí manželům Hrbasovým
7. zpracování a podání žádosti o dotaci na rekonstrukci hájovny
9. příjem dotace a Smlouvu č. RR/2010/075-SDH/MV/3 uzavřenou mezi Obcí Skřivany a
Královéhradeckým krajem o poskytnutí účelové neinvestiční dotace na výdaje jednotky
SDH
10. ústřední inventarizační komisi ve složení - předseda Mgr J. Suchánek, členové - M.
Novák a L. Zima
13. ukončení nájemní smlouvy uzavřené dne 26.5.2010 mezi Obcí Skřivany a paní Lenkou
Kuncovou dohodou ke dni 30.11.2010
15. bezplatný pronájem Dělnického domu dne 11.12.2010 a 12.2.2011 SDH Skřivany

Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
2.
8.
11.
12.
14.

a) informace o havarijním stavu komunikace V Sádku
přípravu rozpočtu na rok 2011
rozšíření projektu výstavby bytového domu ve Sloupenské ul. na 22 bytových jednotek
informace o nákupu techniky na údržbu obce
žádosti J. Horáčkové-Ludvíkové a K. Čtvrtečkové na pronájem nebytových prostor v ul.
Tovární čp. 65
16. řešení stížnosti Mgr. Kunta

Usnesení bylo schváleno 9 hlasy.
Příští veřejné zasedání ZO bude oznámeno způsobem obvyklým.

Zapsal: Mgr. J. Suchánek ….……………… Starosta: V. Futera …………………………
Ověřovatelé zápisu:

Luboš Zima

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

Jiří Dvořák

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

Ve Skřivanech 8.11.2010
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