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Vážení spoluobčané,
letošní rok je po všech stránkách výjimečný a věřím, že je výjimečné to, že právě
čtete teprve první číslo Skřivanského zpravodaje v tomto covidovém roce 2021.
Během prvního půl roku se uskutečnilo čtyřikrát veřejné zasedání zastupitelstva
obce Skřivany za dodržení všech vládních nařízení, zasedání se konala v přísálí
Dělnického domu.
Dne 15. 2. 2021 zastupitelstvo obce schválilo odkup pozemku p. č. 89/3 v k. ú.
Skřivany o výměře 196 m2 za 30 000,-Kč. Jedná se o část chodníku „u Křížku“. Bylo
schváleno hospodaření obce Skřivany v roce 2020. Příjmy činily celkem
32 788 232,11 Kč, výdaje činily 16 597 674,23 Kč a konečné zůstatky na
bankovních účtech k 31. 12. 2020 byly 19 175 476,44 Kč.
Byl schválen odpisový plán na rok 2021 ve výši 2 204 553,-Kč.
Byl schválen finanční dar pro mateřskou školu ve Skřivanech od firmy Trivium
Packaging Czech Republic ve výši 17 460,- Kč. Firmě za dar děkujeme.
Bylo schváleno výběrové řízení na akci „VO+MR Skřivany výměna stávajícího
kabelového vedení v ulici Sportovní“, které vyhrála firma IZOTRADE s. r.o. z Prahy
6 za cenu 1 611 001,95 Kč bez DPH. Akce byla dokončena v termínu.
Byla schválena Dohoda o provedení záchranného archeologického výzkumu v ulici
Nádražní s Muzeem východních Čech v Hradci Králové za 10 000,- Kč. Bez tohoto
výzkumu by nemohla být provedena výměna stávajícího vedení veřejného
osvětlení a stavba nových chodníků.
Byl udělen souhlas s technickými podmínkami Správy železnic, státní organizace
k bezúplatnému převodu části pozemku p.č. 193/1 v k. ú. Skřivany. Jedná se část
chodníku v Nádražní ulici. Před bezúplatným převodem musí být se Správou
železnic uzavřena nájemní smlouva na tento pozemek. Obec bude platit 22,Kč/m2/rok.
Byl schválen příspěvek obce do fondu oprav Společenství vlastníků v čp. 65
v Tovární ulici, kde je obec vlastníkem tří provozoven. Jedná se o částku 1 500,-Kč
měsíčně od února 2021.
Na Valnou hromadu společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové a. s. byl
jako zástupce obce Skřivany zmocněn pan místostarosta M. Liman.

Do funkce technického dozoru stavebníka a koordinátora BOZP při provádění
stavby „Stavební úpravy a dostavba objektu čp. 39 Dělnického domu ve
Skřivanech“ byl schválen Ing. Josef Novotný.
Na veřejném zasedání ZO 15. 3. 2021 bylo schváleno čerpání investičních a
neinvestičních dotací z rozpočtu obce. V čerpání nebyly shledány chyby ani
nedostatky.
Byl schválen dodatek smlouvy o dílo na akci „VO a MR výměna stávajícího
kabelového vedení v ul. Nádražní“. Jednalo se o vybudování nového napojení
veřejného osvětlení v ulici Pod Vrchy, kde došlo ke zrušení všech sloupů
v souvislosti s rekonstrukcí firmou ČEZ a uložením nadzemního vedení do země.
Bylo nutné z Nádražní ulice posílit veřejné osvětlení v ulicích Pod Vrchy a V Sádku.
Cena dodatku byla 885 599,-Kč.
Bylo vyhověno žádosti paní Půšové a byl schválen podpronájem menší části
prodejny v čp.65 panu Staňkovi.
Na veřejném zasedání ZO 12. 4. 2021 byla projednána Zpráva o výsledku
přezkoumání hospodaření obce za rok 2020 a byla schválena Účetní závěrka obce
Skřivany za rok 2020 s hodnotou aktiv a pasiv ve výši 171 748 202,07 Kč. Náklady
byly 13 154 096,44 Kč, výnosy byly 22 532 192,75 Kč. Výsledek hospodaření
běžného období je 9 378 096,31 Kč. Dále byl schválen Závěrečný účet obce
Skřivany za rok 2020. Nejdůležitější údaje – celkové příjmy v obci byly
32 788 232,11 Kč, celkové výdaje v obci byly 16 597 674,23 Kč a převod
příspěvkové organizaci ZŠ a MŠ Skřivany byl 1 884 506,- Kč. Výsledek
hospodaření obce za rok 2020 ve výši 9 378 096,31 Kč byl převeden na účet 432,
tj. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období. Z výkazu pro plnění
rozpočtu obce Skřivany za rok 2020 vyplývá, že obec doplatila na likvidaci odpadů
v obci Skřivany 345 983,- Kč. Podkladem jsou tyto údaje:
příjmy od občanů 300 115,-Kč,
příjmy od ZŠ a DSS Skřivany 71 990,- Kč,
příjmy od EKO-KOMU za tříděný odpad 429 743,50 Kč /v roce 2019 byly 264 800,Kč/
celkem příjmy 801 848,50 Kč
výdaje na likvidaci komunálních odpadů 705 985,- Kč
výdaje na likvidaci nebezpečných odpadů 12 103,-Kč
výdaje na likvidaci tříděných odpadů 429 743,50 Kč
celkem výdaje 1 147 831,50 Kč
Z uvedených čísel vyplývá, že se v obci zvýšilo třídění odpadů a za to občanům
děkujeme. Nedostatky máme v ukládání tříděných odpadů do kontejnerů. Prosíme
občany, aby plastové láhve sešlapávali, stejně tak papírové krabice je nutné
odkládat do kontejnerů rozložené, aby nezabíraly mnoho místa a mohlo být
do kontejneru uloženo více papíru. Stejná prosba se týká odkládání
velkoobjemových odpadů do kontejneru na sběrném místě. Prosíme občany,

aby tento odpad před uložením do kontejneru rozbili na menší části a umožnili
tak odložení více odpadu na jedno vyvezení. Doprava na skládku stále zdražuje.
Předem všem za zodpovědné třídění odpadů děkujeme.
Bylo projednáno hospodaření v obecních lesích. Bylo prováděno kácení
napadených stromů kůrovcem a tudíž nebyly velké tržby. Příjem v roce 2020 byl
1 661 677,81 Kč a výdaje byly 1 673 182,05 Kč. Hospodářský výsledek ve výši
101 361,68 Kč byl rozdělen a na účet obce bylo 25.3.2021 připsáno 43 440,72 Kč
tj. 30 % podíl ze zisku.
12.4.2021 proběhlo nové výběrové řízení na akci „Stavební úpravy sběrného místa
Skřivany“. Nejnižší nabídku předložila firma Luboš Lonský – stavební firma Žlunice
za 2 790 067,08 Kč. Stavba má být dokončena do konce prázdnin 2021.
12.4.2021 proběhlo také výběrové řízení na pronájem obecního bytu č.37
v Nádražní ulici. Nejvyšší nabídka byla ve výši 180,-Kč/m2. Nájemní smlouva bude
uzavřena na dobu určitou od 1.5.2021 do 31.7.2021. Pokud nebudou s novým
nájemcem problémy, bude smlouva prodloužena. V této souvislosti je nutné uvést,
že veškeré dluhy váznoucí na tomto bytu byly uhrazeny.
Byla schválena částka 1 000,- Kč ve prospěch Linky bezpečí, z.s., která poskytuje
bezplatnou nepřetržitou anonymní odbornou pomoc dětem a mladým lidem
v krizových situacích.
ZO odmítlo uzavřít smlouvu pro umístění Z-boxu pro odesílání a doručování balíků
z důvodů nesmyslných požadavků na obec ze strany společnosti, která službu
zajišťuje. V současné době je možné využít služeb, které jsou poskytovány
v obchodě paní Půšové v Tovární ulici čp. 65.
ZO schválilo prominutí nájemného v nebytových prostorách za dobu, kdy nájemci
nemohli své služby poskytovat v důsledku protikoronavirových opatřeních.
Nájemné se promíjí za měsíce leden, únor a březen 2021.
Byl schválen Dodatek č.1 Smlouvy o dílo na akci Stavební úpravy a dostavba čp.39
Skřivany (Dělnický dům) s rozdílem méně prací a více prací ve výši 161 634,14 Kč.
Při rekonstrukci staré budovy se většinou objeví skutečnosti, se kterými nebylo
v projektu počítáno.
Bylo vyhověno žádosti ZŠ a MŠ Skřivany o převedení výsledku hospodaření za rok
2020 ve výši 64 399,62 Kč do rezervního fondu příspěvkové organizace.
Byla projednána žádost o odkup části pozemku č. 150/5 v k. ú. Skřivany a ZO
souhlasilo vyvěšení Záměru pozemek prodat. Jedná se cca o 100 m2 V Sádku.
Na veřejném zasedání ZO 21.6.2021 bylo schváleno prodloužení nájemní smlouvy
na byt č. 37 v Nádražní ulici od 1.8.2021 do 31.12.2021.
Opět bylo schváleno prominutí nájemného u nebytových prostor, a to za měsíce
duben a květen 2021. Jedná se provozovny kosmetiky, kadeřnictví a masáží.
V obecní restauraci zatím nemůže být obnoven provoz vzhledem k probíhajícím
stavebním úpravám na Dělnickém domě, a proto se nájemné promíjí za měsíce
duben až červen 2021. V této souvislosti se také promíjí nájemné za nebytový
prostor na místě JADOSU. Do této garáže vzhledem ke skládce materiálu o odpadů
není přístup.

Byl schválen odkup části pozemku p.č. 150/5 v k. ú. Skřivany. Dle nového
geometrického plánu je to pozemek p.č.150/34 v k. ú. Skřivany (V Sádku), o výměře
109 m2, za cenu dle znaleckého posudku 10 900,- Kč, věcné břemeno spočívající
v právu umístění, provozování, opravy, údržby, výměny, modernizaci a odstranění
veřejného osvětlení a místního rozhlasu se zřizuje bezplatně, náklady s prodejem
spojené hradí kupující. V této souvislosti požádal o odkup části pozemku p.č. 150/5
v k. ú. Skřivany další majitel RD V Sádku. S prodejem zastupitelé vyslovili souhlas
a bude následně vyvěšen záměr prodeje za stejných podmínek, které souvisí
s předešlým prodejem pozemku.
Zastupitelé schválili žádost o odkup části pozemku 274/2 v k. ú. Králíky u Nového
Bydžova. Jedná se lesní pozemek o výměře 4 m2, společné vlastnictví obcí Králíky,
Sloupno a Skřivany, za cenu stanovenou obcí Králíky ve výši 140,-Kč. Náklady
s prodejem hradí kupující.
Byla schválena nová Směrnice č. 1/2021 pro zadávání veřejných zakázek malého
rozsahu. Cílem této směrnice je pružnější a rychlejší vyřizování staveb s menšími
finančními náklady.
Byl schválen Dodatek č. 2 Smlouvy o dílo na akci Stavební úpravy a dostavba čp.
39 Skřivany (Dělnický dům). V tomto dodatku jsou úspory za nákup jiného materiálu
proti rozpočtu /dveří, krytiny střechy, ocelových sloupů, jiný způsob úpravy podlah,
změny zateplení/. Tyto úspory ale nepokryjí zvýšené náklady na některé stavební
materiály, které jak všichni víme, v současné době jsou. U některých materiálů se
zvýšila cena až o 100 % a ne veškerý materiál mohla firma nakoupit do zásoby.
Proto zastupitelé souhlasili s navýšením ceny o 2 554 204,32 Kč.
Byl schválen výsledek výběrového řízení na akci „Herní nábytková sestava do MŠ
Skřivany“. Firma Ladislav Lemberk – truhlářství se sídlem v Nepolisech sestavu
dodá a zkompletuje za 335 597,- Kč.
Starostka informovala o výběrovém řízení na prodej dřeva z obecních lesů, kterého
se 14.5.2021 zúčastnila. Za dubové dřevo o objemu 79,14 m3 byla nabídnuta
nejvyšší cena 182 813,40 Kč bez DPH a za modřínové dřevo o objemu 63,11 m3
bylo nejvíce nabídnuto 94 665,-Kč. Firmám byly vystaveny faktury a po jejich
zaplacení si mohou dřevo odvézt. Surové dřevo i dřevo z vršků či probírek
z obecních lesů pro občany, bude občanům rozdělováno losem přímo na pasekách.
O společné lesy se bude nyní starat nový odborný lesní hospodář, pan Jaroslav
Mádlo, který funkci převzal po panu Čapkovi. Nový hospodář bude žádat o dotace
z programů Ministerstva zemědělství ČR, v nových výzvách jsou: dotace na obnovu
lesních porostů, na zřizování oplocenek, na přírodě šetrné technologie – používání
koní a na následnou péči o lesní porosty. Také společně se starostou Králík bylo
jednáno o rekonstrukci lesního srubu. Tato stavba nebyla zanesena v katastru
nemovitostí. Tento nedostatek byl již napraven.
Dále byly schváleny Smlouvy se Správou železnic o nájmech pozemků, které
navazují na obcí prováděné stavby. Jedná se o část pozemku p.č. 193/1 v k. ú.
Skřivany (nad závorami v ulici Pod Vrchy), kde dojde ke stavby komunikace a
chodníku. Druhý pozemek je také část p.č. 193/1 (chodník v Nádražní ulici před

závorami). Aby mohla obec realizovat své záměry, musí mít tyto pozemky alespoň
v nájmu a následně potom může dojít k odkupu nebo bezplatnému převodu.
Starostka informovala zastupitele o obnově katastrálního operátu. Pracovníci z
Katastrálního úřadu Hradec Králové provedou kontrolu hranic pozemků a vnějších
obvodů budov v období od srpna 2021 do dubna 2022, přesný termín bude
oznámen nejméně 30 dní předem. Obec byla vyzvána k součinnosti účastí v komisi
pro zjišťování v terénu, o podání informací o vlastnících. Vlastníci budov budou
písemně zváni nejméně týden předem. Podrobné informace najdete na úřední
desce obce.
Starostka citovala poděkování ředitele HZS Královéhradeckého kraje členům
JSDH Skřivany za práci, kterou členové výjezdové jednotky odvedli při
mimořádných událostech při výskytu nebezpečné nákazy ptačí chřipkou.
Jednalo se fyzicky náročnou činnost ve ztížených podmínkách, kterých se účastnili
Milan Ludvík, Petr Ludvík, Miroslav Vávra, Roman Petera, Jiří Herz, Ondřej
Trutnovský a Jakub Urban. Starostka se k poděkování připojuje.
Na veřejném zasedání obce dne 7. 7. 2021 zastupitelé schválili pomoc obcím
postiženým tornádem na jižní Moravě ve výši 105 270,- Kč. Materiál v hodnotě 55 000,-

Kč věnoval pan Otakar Rezek. Schválena byla i změna ve způsobu čerpání dotace z rozpočtu
obce TJ Slavoj Skřivany.
„Slovo starostky“
Děkuji panu Otakaru Rezkovi a jeho pile ve Slovči za rychlou dodávku
materiálu, a to v době, kdy je na veškeré stavebniny čekací doba delší než dva
měsíce, dále firmě ESA logistika, která nám poskytla dopravu zdarma, a jejich
řidičům pánům Zdeňkovi a Romanu Hepovým, kteří místo volna s rodinami
ochotně pomohli lidem v nouzi a v neděli 27. 6. 2021 odvezli celý kamion
střešních latí a prken na pomoc obcím jižní Moravy. Mé poděkování patří i
Petru Ludvíkovi, Martině Futerové a Tomáši Burešovi za vykládku a pak i
nakládku auta. SDH Skřivany (M. Ludvíkovi, P. Ludvíkovi, M. Tomáškové)
děkuji za doprovod kamionu do Hradce Králové, kde se připojil k silám
Hasičského záchranného sboru Královéhradeckého kraje.
Vážím si pomoci Vás všech, jež jste postiženým oblastem jakkoliv pomohli.
Nikdo z nás si hrůzu, s níž se tamní obyvatelé v těchto dnech potýkají,
nedokáže představit. Vaše dobrá srdce a to, jak se v těžké době na pomoc
dokázala spojit celá naše země, mě dojímá a současně je mi hnací silou do
mé další práce.
Děkuji Vám všem, mějte klidné a pohodové léto.
K. Hálová, Vaše starostka

Informace
V době od 20.7. do 27.7.2021 bude Obecní úřad Skřivany z důvodu čerpání
dovolené celý uzavřen. V případě neodkladných záležitostí volejte místostarostu p.
Limana – mobil 603 782 193.
Na Obecním úřadě Skřivany během letních prázdnin nebude probíhat testování
občanů na COVID-19.
Obecní úřad Skřivany zavádí moderní službu - Mobilní Rozhlas, díky které budete
vždy včas informováni. Zaregistrujte se (viz Registrační leták na úvodní stránce
www.skrivany.cz) a následně budete ZDARMA dostávat zprávy o aktualitách
pohodlně do Vašeho telefonu.

Obec Skřivany občanům od srpna 2021 umožní provádění plateb
na podatelně obecního úřadu prostřednictvím platebních karet na
terminálu KB Smart Pay.

Na webových stránkách Královéhradeckého kraje www.kr-kralovehradecky.cz je
umístěn záměr prodat nebo pronajmout pozemky a stavby v k. ú. a obci Skřivany.
Jedná se o Zámek a příslušenství.
Připomínáme termíny Letního obecního tábora dětí ve Skřivanech:
9. 8. – 13. 8. 2021 a 16.8. – 20. 8. 2021
V roce 2021 proběhla rekonstrukce komunikace Sportovní včetně výměny
stávajícího kabelového vedení, výměna veřejného osvětlení a stavba nového
chodníku v ulici Nádražní, v parku byly instalovány dva nové hrací prvky pro děti.
Průběžně pracovníci v obci udržují veřejnou zeleň a pořádek v obci a za to jim patří
pochvala. Máme obec uklizenou a je na nás všech, aby stále vypadala dobře.
Pokud se někomu nelíbí nedosekaná tráva u plotů a zídek, je to proto, aby byl
ochráněn Váš majetek a nedošlo k jeho poškození při sekání křovinořezem.
Probíhá rekonstrukce, zateplení a nástavba Dělnického domu a rekonstrukce
sběrného místa pod drahou. Během prázdnin proběhne instalace herní nábytkové
stěny v mateřské škole.
VOLNÉ TERMÍNY NA OČKOVÁNÍ PROTI COVID-19
 V Královéhradeckém kraji se očkuje na 10 očkovacích místech
 Očkuje se zde pouze vakcínou typu Pfizer
 Očkovat se mohou všechny věkové kategorie od 12 let věku
 Možnost druhé dávky už po 21 dnech
Využijte volných termínů a nechte se očkovat ještě během letních měsíců.

OZNÁMENÍ
Na našem hřbitově se nachází velké množství
opuštěných zchátralých hrobových zařízení,
na jejichž hrobová místa nemá nikdo
uzavřenou nájemní smlouvu nebo na výzvu
k prodloužení stávající nájemní smlouvy nikdo
nereagoval.
Aby dále nebyla důstojnost tohoto pietního místa narušována starými zničenými
hrobovými zařízeními, rozhodli jsme se pro jejich odstranění. Takové hroby náš
hřbitov hyzdí a mohly by případným pádem způsobit škody i na jiných náhrobcích.
Hrobová zařízení určená k likvidaci jsou nyní označena zeleným svítivým sprejem.
Máte-li zájem o pronájem a zachování takového hrobu, dostavte se nejpozději do
pondělí 16. 8. 2021 na podatelnu OÚ Skřivany k uzavření smlouvy.

KAM ZA KULTUROU
Spolek Skřivaňáci vás srdečně zve v sobotu 7. 8. 2021 od 21:30 hodin
na letní kino do Sádku. Promítat se bude film Vyšehrad, mládeži
přístupno až od 15 let. Občerstvení je zajištěno, sezení si přineste s
sebou. Vstupné 60,- Kč.
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