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Vážení spoluobčané,
právě začínáte číst předposlední vydání Skřivanského zpravodaje před
komunálními volbami, které se uskuteční ve dnech 5. a 6. 10. 2018. Opět se
dozvíte, co se na posledních veřejných zasedáních Zastupitelstva obce Skřivany
projednávalo a schválilo, a co se na následující měsíce plánuje. Dále Vám
poskytneme pár informací, které budou ovlivňovat život v obci.
Jistě jste všichni zaslechli, že od 25.5.2018 nabyl platnost v naší republice nový
celoevropský zákon o ochraně osobních údajů tzv. GDPR /General Data
Protection Regulation/. V souvislosti s tímto zákonem došlo na obecním úřadě
k úpravě přístupu občanů do kanceláře. Občané musí vstupovat k vyřizování
svých žádostí jednotlivě. Stejná úprava je i na poště, kde musí zákazníci také
vstupovat jednotlivě a počkat na chodbě. Každý si tak může své záležitosti
vyřídit v klidu.
V nejbližších dnech se konečně dočkáme toho, že budou železniční přejezdy
napojené na automatické závory, ale dříve, než si budeme moci užít krátké
čekací doby před staženými závorami, čeká nás určité omezení. V termínu od
14.6.2018 od 7.00 hod do 20.6.2017 7.00 hod budou železniční přejezdy v ulici
Pod Vrchy a v ulici U Křížku uzavřeny. Železniční přejezd na hlavní silnici v ulici
Nádražní bude uzavřen od 20.6.2018 7.00 hod do 27.6.2018 18.00 hod. V této
době nebude možný průjezd ulicemi V Sádku, Za Drahou a Pod Vrchy, abychom
předešli možnému poškození místních komunikací těžkými vozidly. Toto
omezení je nutné po zkušenostech z poslední uzavírky hlavního železničního
přejezdu, kdy si těžká vozidla i přes zákaz vjezdu, zkracovala cestu přes Sádek.
Je to v zájmu nás všech, ošetřit obecní majetek. Prosíme proto občany
z dotčených ulic, aby svá auta umístili tak, aby je mohli i přes výše uvedená

opatření používat. Bližší informace je možné získat na obecním úřadě
v úředních hodinách.
Dále si dovolujeme upozornit občany na nekalé praktiky podomních
obchodníků, v poslední době hlavně nabízející lepšího dodavatele elektrické
energie než máte doposud. Naše rada zní: nepouštějte si neznámé lidi do domu
ani do bytu, nedejte na líbivé řeči o nižší ceně, než máte dosud, nic
nepodepisujte a nenechte se natlačit do kouta výhrůžkami nebo argumenty, že
váš dosavadní dodavatel končí svou činnost. Pamatujte si, že tito obchodníci
umí skvěle argumentovat a skvěle s Vámi budou manipulovat. Takto unáhlené
podpisy smluv se těžko ruší a většinou je to podmíněno velkým penále.
Desatero pomoci, jak těmto metodám čelit, najdete na webových stránkách
obce nebo na obecním úřadě v písemné podobě.
Prosíme občany, aby při třídění odpadů odkládali papír do velkého kontejneru
na sběrném místě u fotbalového hřiště. Výtěžek z tohoto papíru je poukazován
dětem v ZŠ a MŠ Skřivany a používán ve prospěch dětí. Bohužel se najdou i tací,
kteří papír z tohoto kontejneru „berou“ a využívají ho ve svůj prospěch a
okrádají tak děti.
Dále si dovolujeme požádat občany, aby používali k přechodu hlavní silnice co
nejvíce přechodu u školy. Je to jeden ze způsobů, jak pomoci ke zpomalování
rychlosti automobilů v obci.
Majitele psích mazlíčků upozorňujeme na to, že je nutné psa přihlásit na
obecním úřadě ve věku 3 měsíců psa nebo v den, kdy jste se majitelem psa stali.
V případě držení psa po dobu kratší než jeden rok, se platí poměrná část.
Poplatek je v obci 50,-Kč za jednoho psa za rok, za druhého psa 75,-Kč za rok.
Zastupitelstvo obce na svém jednání dne 19.3.2018 schválilo rozdělení
výsledku hospodaření obce za rok 2017. Rozdíl nákladů a výnosů k 31.12.2017
činí 7 256 799,40 Kč. Tato částka bude použita na investice v roce 2018.
Byla schválena inventarizační zpráva příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Skřivany
za rok 2017, návrh odpisového plánu na rok 2018 a účetní závěrka příspěvkové
organizace za rok 2017. Výsledek hospodaření příspěvkové organizace ve výši
160 122,05 Kč bude převeden do rezervního fondu a použit na dovybavení
učeben a kabinetů.

Byla schválena kompetence starostky v souladu s § 102 odst. 2 písm. a) zákona
č.128/2000 Sb., o obcích k provádění jednotlivých rozpočtových opatření
v rozsahu do výše 200 000,-Kč na straně výdajů včetně zapojení přebytku
hospodaření z minulých let a na straně příjmů neomezeně. Umožní to
operativní řešení nenadále vzniklých situací.
Byla schválena Smlouva o spolupráci se společnostmi Vodovody a kanalizace
Hradec Králové, a.s. a Královéhradecká provozní, a.s. při výstavbě vodovodního
řadu a splaškové kanalizace v ulici Za Drahou.
Byla schválena delegace Ing. Miroslavy Černé do dozorčí rady společnosti VAK
HK, a.s. od 6.12.2018.
Zastupitelstvo obce na svém zasedání 14.5.2018 schválilo pronájem částí
pozemku p.č. 153/13 v k.ú. Skřivany. Jedná se o pozemek okolo DCHB.
Pronájem se týká části o výměře 607 m2 s platností do 31.12.2018.
Byl schválen pronájem části pozemku p.č. 150/5 a pozemku p.č. 193/8 v k.ú.
Skřivany za rodinným domem v Sádku směrem k železniční trati s platností do
31.12.2018.
Bylo schváleno vypsání výběrového řízení na zhotovení komunikace a
parkovacích stání na pozemku mezi panelovými domy. Předběžná hodnota
zakázky dle projektové dokumentace činí 4 mil. Kč. Záměrem zastupitelstva je
konečně nepěkně vyhlížející prostranství upravit a umožnit občanům bydlícím
v panelovém domě dobré parkování automobilů a lepší vzhled v okolí jejich
bydliště.
Byla schválena účetní závěrka obce Skřivany za rok 2017 a Závěrečný účet obce
Skřivany za rok 2017. Celkové příjmy v obci byly 20 537 402,76 Kč, celkové
výdaje v obci byly 17 157 556,44 Kč, převod příspěvkové organizaci byl
1 794 012,20 Kč.
Byla schválena Smlouva o poskytování služeb k zajištění Obecného nařízení o
ochraně osobních údajů – GDPR s Dobrovolným svazkem obcí POCIDLINSKO a
Smlouva o zpracování osobních údajů dle Obecného nařízení o ochraně
osobních údajů s firmou Galileo Corporation s.r.o., která nám zajišťuje provoz
webové domény.
Byla schválena dotace z rozpočtu obce Skřivany na nákup sportovních žíněnek
pro oddíl zájmového útvaru bojových sportů MMA Team Sherdog Skřivany ve
výši 42 725,- Kč. Žíněnky budou uloženy a používány v tělocvičně základní školy
ve Skřivanech.

Byl schválen dodatek č. 3 Smlouvy o dílo na akci „Sloupenská ulice ve
Skřivanech“. Jednalo se o méněpráce ve výši 42 521,- Kč. Změny ve výši nákladů
byly nutné proto, že se při realizaci stavby operativně řešily připomínky občanů
tak, aby konečný stav rekonstrukce byl bez závad a ke spokojenosti bydlících
občanů.
Bylo schváleno výběrové řízení na pronájem bytu č. 30 v Nádražní ulici za cenu
nájemného ve výši 103,- Kč/m2.
Byla schválena Smlouva o provedení veřejnosprávní kontroly v příspěvkové
organizaci ZŠ a MŠ Skřivany odborným pracovníkem za cenu 40 000,-Kč.
Konečné náklady byly nižší, a to ve výši 23 200,- Kč.
Na tomto veřejném zasedání ZO podala starostka obce informaci o tom, že byla
obci na základě žádosti přidělena dotace z Ministerstva pro místní rozvoj ČR
z programu IROP na Nástavbu přírodovědných učeben a umístění výtahu
v základní škole Skřivany ve výši 9 498 611,85 Kč. Obec z vlastních zdrojů uhradí
499 926,94 Kč. Tato akce nebude jednoduchá, ale dojde ke zlepšení školního
prostředí a budova získá novou střechu. Současná je ve velmi špatném stavu.
Starostka na zasedání informovala o úspěšné akci – poskytnutí kompostérů
občanům. Někteří občané, když viděli kompostér u souseda, projevili také
zájem o přidělení, a tak byly kompostéry přiobjednány a celkem se jich vydalo
199 kusů. Velké poděkování patří paní Jarmile Ludvíkové a paní Evě
Holubičkové, které kompostéry vydávaly a postaraly se o perfektní evidenci.
Kam za zábavou?

Základní škola Skřivany Vás zve na Letní koncert a šerpování
absolventů, které se koná ve středu 13.6.2018 od 16.00 hod
v Dělnickém domě ve Skřivanech.
Myslivecký spolek Skřivany ve spolupráci s Českým rybářským
svazem Vysoké Veselí, místní organizace Skřivany, zvou
všechny děti a jejich rodiče na tradiční RYBÁŘSKÉ ZÁVODY
v sobotu 16. června 2018 na rybníku Frštejn ve Skřivanech
(směr Stihňov). Program: 7.00 – 8.00 hod zápis, 8.15 hod
zahájení, 12.00 hod vyhlášení výsledků. Občerstvení zajištěno.
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