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Obecní úřad obce Skřivany zve občany na veřejné zasedání zastupitelstva obce, které se
koná v pondělí 21.9.2015 od 18 hodin v zasedací místnosti obecného úřadu. Na programu
je žádost ZŠ a MŠ Skřivany o změnu rozpočtu, projednání nové Směrnice obce na
zadávání veřejných zakázek malého rozsahu, seznámení s výsledkem výběrového řízení
na nákup nového automobilu, schválení VI. rozpočtového opatření obce. Dále bude
občanům podána informace o soudním jednání ve věci sesuvu půdy V Sádku. Bude
projednáváno parkování automobilů v obci (hlavně v ulici F.L. Čelakovského) a uvedena
možnost uplatnění platné obecní vyhlášky č. 3/2011 o zpoplatnění vyhrazeného
parkovacího místa v obci Skřivany.
Zprávy z veřejných zasedání ZO:
Byl schválen způsob prodeje hájovny – veřejnou dražbou. Termín konání dražby bude
zveřejněn na úřední desce a webových stránkách obce. Kupující musí splnit tyto
podmínky:
 Zbudovat pamětní místnost Dr.Vojtěcha do 5ti let, výměra cca 30 m2, nejlépe v
přízemí
 Obec bude mít předkupní právo po dobu 10 let na zpětný odkup za kupní cenu
 Na budově bude umístěna pamětní deska Dr. Vojtěcha veřejnosti přístupná
 Výchozí cena 842 000,- Kč
ZO schválilo odkup pozemků za budovou JADOS č.p. 81/4 a st.p. 406 za 153 000,-Kč.
ZO schválilo výpověď nájemníkovi obecní restaurace – důvodem je neplacení nájmu /3
měsíce/. Ve výběrovém řízení byl vybrán nový nájemce pan R. Šauer.
ZO schválilo prodej stavebního pozemku v lokalitě V Sádku č.p. 150/24.
ZO schválilo zakoupení klimatizace pro prodejnu potravin v Tovární ul. čp. 65.
ZO schválilo zbudování dřevěného zábradlí kolem terásek v přízemí DCHB.
ZO schválilo zadání studie na využití areálu „sokolské hřiště“.
ZO schválilo doplňující dopravní značení v obci, ve kterém je řešeno parkování
automobilů a kamionů v obci.

ZO schválilo výběrové řízení na demolici budovy „JADOSS“. Nejnižší cenu nabídla firma
ESCO Investment, s.r.o. z Jičína. Práce byly zahájeny v září a budou ukončeny koncem
října 2015 s náklady 514 957,- Kč.
Zájemci o bouraný materiál (pískovce, cihly, palivové dřevo) se dostaví v neděli
20.9.2015 ve 14.00 hod. k objektu „Jadoss“ v ul. Pod Vrchy čp. 40. Ceník použitého
materiálu: pískovec malý 50,- Kč/ks, pískovec velký 100,- Kč/ks, cihla 1,- Kč/ks a
palivové dřevo 750,- Kč/m3.

ZO schválilo Závěrečný účet obce Skřivany za rok 2014. Celkové příjmy činily
15 306 767,75 Kč, celkové výdaje byly 12 267 020,15 Kč a převody příspěvkové organizaci
(ZŠ a MŠ) byly 2 704 986,-Kč.
Od 1.7.2015 má obec nového kronikáře – paní Mgr. Radmilu Vavřínkovou.
Během prázdnin proběhlo podřezání budovy čp.63 v Tovární ulici. Souběžně proběhla
rekonstrukce jednoho sociálního zařízení v mateřské škole a bylo zde předěláno ústřední
vytápění, které by mělo přinést úspory ve spotřebě plynu. Celkové náklady byly
613 525,41 Kč (klempířské práce, oprava oken 69 234,- Kč, rekonstrukce sociálního
zařízení v malé třídě 72 137,16 Kč, úprava potrubního rozvodu ústředního topení
226 842,55 Kč a sanace budovy 245 311,70 Kč).

Obec stále nabízí k prodeji neuvolněný byt č. 1 v Nádražní ulici čp. 50 a stavební pozemky
v Sádku č.p.150/25 (výměra 805 m2) a 150/27 (výměra 800 m2).
Obec získala od firmy EKO-KOM nové kontejnery na tříděný odpad, a tak bylo vytvořeno
nové sběrné místo na tříděný odpad v lokalitě V Sádku. Sběrné místo vedle paneláku
v Tovární ulici bylo doplněno kontejnerem na sklo.
V současné době se zpracovává žádost o Dotaci na rekonstrukci školní družiny. Projekt
včetně stavebního povolení má již obec připravený.
V roce 2016 proběhne rekonstrukce železničních přejezdů v obci.
V r. 2012 byla zahájena Komplexní pozemková úprava v našem katastrálním území.
Všichni vlastníci pozemků budou písemně pozváni Státním pozemkovým úřadem v Hradci
Králové na jednání, které proběhne 8. 10. 2015 v 18.00 hod v Dělnickém domě ve
Skřivanech.

Dne 9.9.2015 byla dokončena obnova katastrálního operátu katastrálního území Skřivany.
V období od 16.10. 2015 do 30.10.2015 bude obnovený katastrální operát vyložen
k veřejnému nahlédnutí na OÚ Skřivany.
Ve Skřivanském zpravodaji 4/2015 jsme se podrobně věnovali situaci, která vznikla
schválením záměru prodat hájovnu. Omlouváme se osobám, kterých se článek dotknul.
K vyčíslení nákladů na rekonstrukci hájovny doplňujeme upřesnění ohledně studny. Jedná
se o studnu hlubokou 19,5 m. 10 m bylo úplně zaneseno. Z toho 6 m bylo čištěno za
5 000,- Kč/m a 4 m za 7 000,- Kč/m.
Ing. Miroslava Černá

Aktuality:
Do první třídy v ZŠ Skřivany nastoupilo 25 dětí. Každé dítě obdrželo od obce základní
školní pomůcky pro snadné zahájení školní docházky v hodnotě 500,- Kč. Náklady rodičů
na vstup dítěte do školy se tak značně snížily.
Společnost Ardagh Metal Packaging CR pořádá 25.9.2015 firemní sportovní den na
fotbalovém hřišti TJ Slavoj ve Skřivanech. V této souvislosti bude obecní komunikace
v délce „kontejnery na tříděný odpad – konec fotbalového hřiště směrem k sokolskému
hřišti“ pro automobilovou dopravu uzavřena.
*************************************************************************

Dne 10.10.2015 se uskuteční DRAKIÁDA, kterou pořádá
Spolek Skřivaňáci. Sraz ve 14 hodin na parkovišti u obchodu
Hruška.

*************************************************************************

Obecní úřad Skřivany pořádá autobusový zájezd do Divadla
Pavla Kožíška na kouzelnickou show „MAGICKÁ ESA“
v sobotu 21.11.2015. Odjezd autobusu v 11.30 hod od
autobusové zastávky. Cena vstupenek: 150,- Kč
Zájemci se mohou přihlásit u M. Tobolkové na OÚ Skřivany.
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