2/2021
Moji milí spoluobčané,
již brzy budeme slavit vánoční svátky stále ještě ne tak, jak
jsme byli před covidem zvyklí. Současná doba začíná být
kvůli vysokému počtu nakažených opět vyhrocená.
Z předchozích vln epidemie už předem trochu víme, na co se máme připravit.
Opět nás patrně čekají nepříjemná a omezující nařízení. Doba to bude
náročná pro nás všechny a my se s tím musíme poprat, ať chceme nebo ne.
Nic jiného nám ani nezbývá. Státní orgány na mě jako starostku obce apelují,
abych u svých občanů propagovala očkování. Já sama očkovaná jsem, po
novém roce mě čeká 3. dávka, s lidmi jsem v každodenním kontaktu, proto to
považuji za naprosto nezbytné u sebe i své rodiny. Dle mého názoru by měla
být věc očkování svobodným rozhodnutím každého z Vás. Je třeba chovat se
rozumně, ohleduplně, solidárně. Sáhněte si tedy sami do svého svědomí a
zamyslete se nad tím, jestli si kvůli svému antivaxerství vezmete na svědomí
zdraví nebo v krajním případě i životy lidí ve svém okolí, svých blízkých. Jestli
zbytečně nezatížíte náš již tak přetížený zdravotnický systém. Použijte zdravý
rozum, očkujte se, testujte se, chraňte se. To nám může pomoci.
Využijme nyní adventní čas, abychom se pozastavili a na chvíli
zapomněli na problémy, které nás nyní sužují. Poděkujme za vše dobré, co
máme, za lásku, porozumění, za pomoc, které se nám dostává. Těšme se z
maličkostí a z každého upřímného úsměvu. Prožijme tuto vánoční atmosféru
se štěstím a pokojem. Dovolte mi, abych i já poděkovala svému muži a dětem,
bez kterých by pro mě nemělo nic smysl, dále děkuji panu místostarostovi a
členům zastupitelstva obce, všem zaměstnancům obce i příspěvkové
organizace ZŠ a MŠ Skřivany za jejich spolupráci, jíž jsem se opět mohla celý
rok těšit. Děkuji Vám všem občanům naší obce, kteří žijete životy slušných,
pracovitých, nesobeckých a ohleduplných lidí. Jsem Vám velmi vděčná, za
podporu a uznání naší práce, jež se mi od Vás dostává.

Upřímně Vám všem bez rozdílu chci v této těžké době popřát dobrou
pohodu a chvíle vzájemné úcty. Přeji Vám všem, abyste se nejen při
nadcházejících Vánočních svátcích, ale i po celý následující rok 2022 mohli
opět těšit z přítomnosti Vašich nejbližších, pevnému zdraví, štěstí a
neutuchajícímu optimismu, naději, míru a přátelství. Všem dětem přeji, aby
pod vánočním stromečkem našly kromě vysněných dárků hlavně láskyplný
domov. Všichni se moc opatrujte, ať Vás nic zlého nepotká.
Karolína Hálová, Vaše starostka

Dostává se Vám do ruky druhý zpravodaj v tomto roce 2021. Česko opět řeší
covidovou nákazu, všichni sledují, jak se tvoří nová vláda a my v obci řešíme
dokončení rekonstrukce Dělnického domu, dokončení stavby sběrného místa
Pod drahou a dokončení komunikace v Tovární ulici vedle hostince „U
komína“.
Zastupitelstvo obce Skřivany na svém zasedání 13.9.2021 schválilo výběrové
řízení na firmu, která již provádí opravu komunikace u hostince „U komína“.
Nejnižší nabídku podala firma M-Silnice a.s. ve výši 1 007 723,- Kč včetně
DPH.
Bylo schváleno odpuštění nájemného v nebytových prostorech u obecní
restaurace po dobu rekonstrukce Dělnického domu do 31.8.2021, odpuštění
nájemného z neb. prostoru z důvodu nemožnosti využívání vzhledem k tomu,
že je okolní prostor používán jako dočasné sběrné místo. Byla schválena
žádost o ukončení nájemní smlouvy na jeden nebytový prostor u Dělnického
domu k 31. 7. 2021. Ten obec využívá k uskladnění techniky.
Byla schválena žádost o odkup části pozemku p.č. 150/5 v k. ú. Skřivany
v Sádku za cenu 4 600,- Kč dle znaleckého posudku (100,- Kč za m2 ). Dále
byl schválen Záměr prodeje části pozemku p. č. 150/5 v k. ú. Skřivany
v Sádku. Prodej tohoto pozemku bude podmíněn uzavřením smlouvy o
zřízení věcného břemene k pozemku p. č. 150/24 v k.ú. Skřivany tak, jak bylo
schváleno usnesením zastupitelstva obce č. 1/2020/4d ze dne 20.1.2020. Byl
také schválen Záměr prodeje části pozemku p. č. 153/13 v k. ú. Skřivany za
Domem s chráněnými byty.
Byla projednána žádost rodiny Jánských ze Starohradské ulice a schváleno
objednání nového dendrologického posudku stavu dřevin na Sokolovně. Dle
tohoto posudku bude provedeno ošetření těchto dřevin.
Bylo schváleno prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 17 v Tovární ulici 63
do 31.12.2021.

Bylo schváleno Prohlášení o ekologických závazcích se Správou železnic na
chodník u nádraží Skřivany. Následovat pak bude bezplatný převod tohoto
chodníku do vlastnictví obce. Se Správou železnic, státní organizací byla
možnost konečně schválit kupní smlouvu na pozemky p. č. 193/11 a 193/12
v k. ú. Skřivany za cenu 149 000,- Kč. Jedná se o část cesty ke sběrnému
místu a žádost jsme podali již v roce 2018, kupní cenu jsme schválili
26.10.2020.
S firmou Asekol a.s. byl schválen Dodatek č.1 Smlouvy o zajištění zpětného
odběru elektrozařízení na další 2 roky.
Dále bylo schváleno vyrobení 500 kusů omalovánek s pamětihodnostmi
Skřivan za cenu 17 000,- Kč.
Byla schválena smlouva s Městem Nový Bydžov o úhradě za plané výjezdy
jednotky dobrovolných hasičů do Jiráskova divadla. Při opuštění dislokace
1 000,- Kč a před opuštěním dislokace 500,- Kč.
Obci bylo nabídnuto zřízení digitální úřední desky. Zastupitelé nabídku
projednali a shodli se na tom, že by nebyla občany využívána a její zřízení a
provoz by byl nákladný.
Zastupitelé schválili přijetí finančního daru ve výši 45 756,- Kč na obědy 10
dětem v ZŠ Skřivany od firmy Women for women na školní rok 2021/2022.
Paní starostka informovala zastupitele a přítomné občany o průběhu oprav po
požáru v nebytových prostorech v Tovární ulici čp. 65 v prodejně potravin,
k němu došlo 10.7.2021 ve 4 hodiny ráno. Díky včasnému zachycení nebyl
nikdo zraněn. Požárem byl zasažen interiér prodejny, došlo k poškození
vybavení i uskladněného zboží. Příčinou požáru bylo dle vyšetřovatele požárů
HZS Královéhradeckého kraje vznícení plastových izolačních matriálů
tepelným působením elektrické energie v místě přechodového odporu vlivem
technické závady elektrického rozvodu (vada materiálu, konstrukce a
opotřebení). Jednalo se o technickou závadu a nebylo zjištěno porušení
předpisů o požární ochraně, případ byl uzavřen bez dalších opatření a není
evidován u Policie ČR. Obec nechala vypracovat revizi elektro zařízení v této
prodejně v prosinci 2020. Závady z revize byly v březnu 2021 odstraněny.
V obchodě k 13.9.2021 proběhly sanační a dekontaminační práce,
rekonstrukční práce – opravy zdiva a výmalby, práce na nových rozvodech
elektřiny, byla provedena hydroizolace vlhkého zdiva injektáží, oprava
podlahy ve skladu a výměna popraskaných skleněných výloh a dveří. V den
požáru byla nahlášena pojistná událost pojišťovně Kooperativa a první faktura
byla již obci proplacena.

Na závěr paní starostka poděkovala paní Jarmile Ludvíkové a jejím
pomocníkům za úklidové práce v Dělnickém domě, panu místostarostovi
Miloslavu Limanovi za pomoc spojenou s rekonstrukčními pracemi ve
vyhořelém obchodě v Tovární ulici čp. 65.
Dále poděkovala Mgr. Kateřině Horákové, Šárce Vávrové a jejich
pomocníkům za realizaci letošního ročníku obecního tábora a dále ještě TJ
Slavoji Skřivany za zapůjčení areálu fotbalového hřiště.
Na zasedání zastupitelstva obce Skřivany 8.11.2021 bylo projednáváno 27
bodů. Byla doplněna informace o průběhu oprav po požáru v čp. 65 v Tovární
ulici. Ke dni 8.11.2021 bylo do oprav investováno 880 tisíc korun. Pojišťovna
uhradila 400 tisíc korun. Rozdíl hradí obec ze svého rozpočtu. Vyšší náklady
jsou způsobeny tím, že obec provedla hydroizolaci vlhkých stěn, elektro
rozvody z kvalitního materiálu, byla zřízena další zásuvková zařízení (před
požárem byly použity prodlužovací šňůry) a nové podlahy.
Dále paní starostka informovala, že obecní pozemek, na kterém je
uskladněna vytěžená zemina z rybníků pana Bureše, bude do konce roku
2021 uveden do obhospodařovatelného stavu.
Byl schválen Dodatek č.1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace od
Královéhradeckého kraje na rekonstrukci Dělnického domu, kterým se
prodlužuje doba realizace a podání závěrečného vyúčtování do 28.2.2022.
Byla schválena rozpočtová opatření č. III a IV roku 2021, týkající se voleb do
Poslanecké sněmovny PČR a úhrad za škody způsobené požárem v čp. 65 v
Tovární ulici.
Byly schváleny žádosti spolků a organizací o dary a dotace z rozpočtu obce
Skřivany pro rok 2022: pro TJ Slavoj Skřivany 200 tisíc korun, pro Spolek
Skřivaňáci 70 tisíc korun, pro Klub seniorů 70 tisíc korun, finanční dar
Mysliveckému spolku Skřivany 40 tisíc korun a na zajištění chodu pobočky
České pošty ve Skřivanech 24 tisíc korun.
Byl schválen Návrh rozpočtu obce Skřivany na rok 2022 jako vyrovnaný,
příjmy a výdaje ve výši 21 500 000,- Kč. Nejvyšší částkou z běžných výdajů
je náklad na likvidaci komunálních odpadů ve výši 1 437 000,- Kč. U investic
se počítá s částkou 6 650 000,-Kč na komunikace, chodníky, vodovod a
kanalizaci, 1 000 000,- Kč na dokončení rekonstrukce veřejného osvětlení
v ulici Dr. Vojtěcha, 500 000,- Kč na rekonstrukci místního rozhlasu v ulici Dr.
Vojtěcha a 400 000,- Kč na Skatepark za školou. Připomínky k Návrhu
rozpočtu mohou občané uplatnit písemně, poštou nebo osobním doručením
na OÚ nejpozději do 8.12.2021 do 10:00 hodin, popřípadě ústně na veřejném

zasedání ZO. Celý Návrh rozpočtu je vyvěšen na úřední desce, na webových
stránkách obce nebo je k nahlédnutí v úředních hodinách na OÚ ve
Skřivanech.
Byl schválen Návrh rozpočtu příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Skřivany na
rok 2022. Výnosy celkem 24 632 656,- Kč a Náklady ve výši 24 632 656,- Kč.
Byly také schváleny Návrhy střednědobých výhledů rozpočtů obce Skřivany a
příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Skřivany do roku 2024.
Byl projednán a schválen plán inventarizace majetku obce Skřivany
k 31.12.2021
Důležitým bodem bylo projednávání Dodatku č. 3 ke smlouvě na akci
„Stavební úpravy a dostavba objektu čp. 39 (Dělnický dům) v obci Skřivany“.
Předmětem dodatku byly méněpráce i vícepráce doložené změnovými listy č.
18-31 a položkovým rozpočtem. Při realizaci této stavby se vyskytují
nesrovnalosti s původními návrhy a průběžně se odstraňují nedostatky a
doplňují se některé prvky tak, aby hlavně ordinace lékařů byly perfektně a
hlavně funkčně vybavené. V tomto dodatku se konkrétně jedná o zvýšení
nákladů o 939 013,52 Kč a prodloužení dokončení díla do 15.12.2021. Záměr
pronajmout obě ordinace je již vyvěšen na úřední desce. Pokud by z Vás
někdo věděl o praktickém lékaři nebo zubaři, upozorněte ho na naše nové
perfektně vybavené ordinace, které budou od ledna 2022 schopné provozu
za symbolické nájemné, kterým by obec chtěla nové lékaře motivovat.
Stejně důležitým bodem v projednávání bylo schvalování Obecně závazné
vyhlášky obce č. 1/2021 o místním poplatku za odkládání komunálního
odpadu a č. 2/2021 o stanovení obecního systému odpadového hospodářství.
Bez přijetí vyhlášky by od nového roku nebylo možné poplatek za odpady
vybírat. Nové vyhlášky bylo třeba přijmout z důvodu vydání nového
odpadového zákona. Je nutné připomenout, že v obci třídíme odpady. Do
popelnice nepatří plasty a tetrapagy, sklo, papír, kovové odpady, oleje a ani
biologický odpad. Pro upřesnění uvádím, že plast patří do žlutého kontejneru,
papír do modrého, na sklo jsou kontejnery zelené a bílé, kovové obaly patří
do šedého kontejneru, oleje z kuchyně patří do černé popelnice u hřiště.
Prosím, dodržujte to. Děkujeme. Je nutné uvést, že obec zaplatí ročně za
likvidaci všech odpadů 1 400 000,- Kč. Z toho náklady na likvidaci tříděných
odpadů činí cca 400 tisíc, nebezpečných odpadů 15 tisíc a komunálních
odpadů 995 tisíc korun. Od občanů se vybere cca 320 tisíc, EKO-KOM zpětně
za vytříděný odpad pošle obci 200 tisíc korun, škola a DSS zaplatí cca 80 tisíc
korun. Rozdíl 800 tisíc doplatí obec ze svého rozpočtu, v přepočtu obec
doplatí za 1 občana cca 730,- Kč. Proto obec přistupuje ke zvýšení poplatku
od občanů a nabádá občany k ještě většímu třídění odpadů. Pokud si kupujete

nový elektro spotřebič, vraťte starý bezplatně do obchodu, protože při nákupu
si za jeho likvidaci zaplatíte. Pokud odvážíte na sběrné místo velkoobjemový
odpad, prosíme vás, aby byly likvidované předměty rozbity tak, aby zabíraly
co nejméně místa, a tudíž se vešlo do kontejneru více věcí. Doprava tvoří
nejvyšší náklad na odvezení kontejneru. Cena za odvezení se skládá
z poplatku za uložení množství tun, nájmu za kontejner a nákladů za dopravu.
Od 1.1.2022 se ceny za likvidaci odpadů zvyšují na 500,- Kč/13 svozů,
1000,- Kč/26 svozů a 2000,- Kč/52 svozů ročně. Ačkoliv se ceny zvýšily,
stále ještě jsou v porovnání s okolními obcemi mnohem nižší.
Změnu četnosti vývozů je možné nahlásit na OÚ Skřivany (p.Tobolková) do
20.12.2021.
Byl schválen Dodatek č. 1 ke smlouvě na svoz a likvidaci bioodpadu. Původní
předpoklad bylo vyvážení velkoobjemového kontejneru s bioodpadem 8 x
ročně. V tomto roce muselo být 10x požádáno o mimořádný vývoz a obec
zaplatila celkem 70 tisíc korun. V novém dodatku se jedná o pravidelný
14denní vývoz kontejneru během vegetačního období, tj. 18 vývozů za cenu
49 412,77 Kč.
Byla schválena aktualizace ceníku za služby poskytované obcí: pronájem DD
– přísálí pro občany s trvalým pobytem ve Skřivanech 500,- Kč a ostatní
1000,- Kč, pronájem velkého sálu 200,- Kč/hodinu a 400,-Kč/hodinu. Doprava
nákladu obecním traktorem se zvyšuje na 100,-Kč/odvoz. Stejně tak půjčovné
výsuvného žebříku se zvyšuje na 100,-Kč/den.
Dále bylo projednáváno a schváleno podání žádostí o různé dotace: dotace
na rekonstrukce místních komunikací v obci, rekonstrukci tělocvičny v ZŠ
Skřivany, vybudování pumptracku na hřišti za školou, modernizaci učeben
fyziky a chemie, jazykové učebny, dílen a polytechnické učebny v ZŠ, na
nákup nové hasičské cisterny.
Byla schválena dotace na poskytování služeb Duhou o.p.s. z Nového
Bydžova ve výši 33 210,- Kč a členský příspěvek DSO Pocidlinsko na rok
2022 v celkové výši 28 494,- Kč.
Bylo vyhověno žádosti ZŠ a MŠ Skřivany o navýšení cen stravného ve školní
jídelně o 2,- Kč pro všechny věkové kategorie dětí MŠ, o 1,- Kč pro věkovou
kategorii 7-10 let žáků ZŠ, o 2,- Kč pro věkovou kategorii 11-14 let žáků ZŠ,
o 3,-Kč pro věkovou kategorii 15 a více let žáků ZŠ a o 4,-Kč pro cizí strávníky
s platností od 1.1.2022. V návaznosti na toto navýšení ceny obědů na 65,Kč/oběd, byl schválen příspěvek obce na stravování důchodců ve výši 23,Kč/oběd z rozpočtu obce.

Bylo schváleno prodloužení nájemních smluv v obecních bytech: v bytech
č.16 a 17 v Tovární ulici čp. 63 do 30.6.2022, pokud budou do 15.12.2021
uhrazeny obci všechny závazky, v bytech č. 30, 36 a 37 v Nádražní ulici čp.
104 do 31.12.2022, v DCHB v bytě č. 8 do 31.12.2022
Byl schválen Záměr prodeje části pozemku p. č. 150/5 v k.ú. Skřivany o
výměře cca 9 m2 u RD v Sádku čp. 315.
Paní starostka informovala o možnosti platby poplatků na Obecním úřadě na
podatelně platební kartou prostřednictvím platebního terminálu KB smart.
Paní starostka informovala přítomné o vandalismu ve Skřivanech, hlavně na
parkovém náměstí, kde dochází v poslední době k ničení a poškozování
obecního majetku, a proto budou v parku umístěny kamery.

Tříkrálová sbírka online nebo s koledníky králi?
Vážení přátelé, obracíme se na Vás s prosbou o podporu
charitních projektů v rámci Tříkrálové sbírky. Aktuálně se
situace ohledně nákazy koronavirem stále vyvíjí a není
nyní možné předjímat, co nás čeká na začátku ledna 2022.
Již uplynulý ročník byl zásadně poznamenaný pandemií a
koledníci v bílých pláštích do ulic nevyšli. Moc bychom si
přáli, aby nový rok odstartoval šťastněji a radostněji. Moc bychom přáli nám
všem, aby situace byla příznivá pro jakékoliv aktivity a setkávání, pro klidný a
radostný život.
Pokud by se naplnil scénář minulého roku a koledníci do ulic opět nevyjdou,
je možnost darovat prostřednictvím online kasičky na www.trikralovasbirka.cz,
případně zasláním daru na účet 66008822/0800, VS 777955007. V
některých obcích budou od 1. do 16. ledna na úřadech či obchodech k
dispozici klasické zapečetěné kasičky.
Výtěžek Tříkrálové sbírky 2022 podpoří Hospicovou péči o nevyléčitelně
nemocné a jejich rodiny v domácím prostředí, přípravné práce pro výstavbu
lůžkového hospice, odborné sociální poradenství v těžkých životních
situacích, provozně technické zázemí pro sociální služby a zdravotní péči,
dále humanitární projekty v Indii (5 %, např. školní autobus), krizový fond pro
pomoc při mimořádné události (3 % např. povodně). Třetina z celkového
výtěžku je určena na humanitární pomoc Charity Česká republika a další
projekty na pomoc lidem v nouzi.
Finanční prostředky uplynulé Tříkrálové sbírky 2021 jsme využili na úhradu
provozních nákladů potřebných k zajištění fungování Poradny pro lidi v tísni a

Poradny Domácí hospicové péče. K úhradě nákladů vynaložených na nákup
zdravotnických prostředků pro klienty Domácí hospicové péče a k dokrytí
mzdových nákladů personálu Domácí hospicové péče.
Děkujeme Vám.

Více informací. www.charitahk.cz.

Důležité upozornění pro občany:
Pokud použijete pro přechod silnice Dr. Vojtěcha přechod u základní školy,
který je opatřen světelnou signalizací, musíte si zmáčknout tlačítko, aby
Vám naskočila zelená. Pokud tak neučiníte a přecházíte sice přes vyznačený
přechod, ale na červenou, ohrožujete tím svůj život a připravujete tím
nepříjemnou chvilku projíždějícím automobilům. Světelná signalizace Vás má
ochránit, ale pouze tehdy, pokud ji aktivujete.
TJ SLAVOJ Skřivany
V pátek 19. 11. se uskutečnila volební valná hromada TJ Slavoj
Skřivany, z. s. Byl zvolen nový výkonný výbor ve složení: J. Brzek, M.
Čapek, J. Hlinovský, K. Horáková, M. Kofránek, R. Schubert, J. Tomášek, L.
Zima a R. Žalman. Předsedou byl opět zvolen Jiří Tomášek. Podzimní část
fotbalové sezóny jsme úspěšně rozehráli ve všech našich oddílech. Děkujeme
fanouškům za podporu a účast na utkáních.
Informace
Bohužel i v letošním roce pro nepříznivou
epidemiologickou situaci neuskutečníme Vánoční
posezení seniorů nad 75 let. Naši senioři budou
obdarováni vánočním balíčkem osobně členkou
Sboru pro občanské záležitosti. Všem seniorům
přejeme hlavně hodně zdraví.
V době od 23.12. do 31.12.2021 bude Obecní úřad Skřivany z důvodu
čerpání dovolené celý uzavřen. V případě neodkladných záležitostí volejte
místostarostu p. Limana – mobil 603 782 193 nebo p. starostku 724 183 720.
Děkujeme za pochopení.
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