Usnesení z veřejné schůze OZ Skuhrov ze dne 26.l.2006

l/Schvaluje se hospodaření obce za celý rok 2005 včetně provedení úpravy rozpočtu.
2/Výsledek provedené inventarizace k 31.12.2005 veškerého majetku obce byl
odsouhlasen bez připomínek.
3/Souhlasí se s provedením nového veřejného osvětlení z Hatí do Hodyně,kde bude
instalováno 5 světel, akci provede p.B.Štolz.
4/Souhlasí se ze zakoupením nového počítače pro účetní obce,kdy pak starý počítač se
přemístí bud ke starostovi nebo do knihovny. Předpokládané náklady cca 50.000,-Kč.
5/Souhlasí se s provedením opravy požární nádrže v Drahlovicích,kdy předpokládané
náklady mohou činit částku 400 000,-Kč,starosta s místostarostou obce zajistí 3 firmy
a OZ pak s konečnou platností rozhodne, která firma opravu provede.
6/0Z ruší své rozhodnutí ve věci provedení opravy zbrojnice v Drahlovicích,tato otázka
bude projednána až v příštím roce. Drobné opravy včetně výměny okapů lze provésti v
letošním roce.Zajistí si toto sama SHD Drahlovice.
7/Schvaluje se odprodej 200 ks akcií České spořitelny firmě "finance" 1 akcie za 360,Kč.
8/Souh1así se s provedením nového kanalizačního řádu obce, toto provede
firma MM Consult
9/Nevyhovuje se žádosti družstva Záruka o pronájem pohostinství v Drahlovicích,
toto jest již pronajmuto.
10/OZ bylo seznámeno, že OÚ Skuhrov zahájil jednání v 2.změně územního
plánu obce.

Toto usnesení bylo jednohlasně schváleno všemi 8 přítomnými členy obecního
zastupitelstva Skuhrov.

Usnesení z veřejné schůze OZ Skuhrov ze dne 23.3.2006
1/K usnesení ze dne 26.1.2006 zde se ruší bod č.7,odprodej akcií.
Ostatní body usnesení odsouhlaseny.
2/ a/schvaluje se zpráva finančního výboru ze dne 21.3.2006.
b/na základě provedeného auditu za rok 2005 zastupitelstvo obce tímto uzavírá
závěrečný účet obce a souhlasí s celoročním hospodařením bez výhrad podle
zák.250 Sb.§.17.
c/souhlasí se s zvýšením odměn podle nařízení vlády č.50/2006 Sb. všem zastupitelům
obce a zaměstnancům obce se zpětnou platností od 1.1.2006.
3/Pro nabarvení oken a dveří celé budovy, obce a i,hospodářské budovy byla vybrána
firma Fr.Matějka;Karlštejn 37 za .cenu do 117.000,-Kč a podmínky že provedený
nátěr bude proveden nejvýhodnější nátěrovou barvou.Smlouvu provede starosta obce.
4/Nabídka p.Burdy na provedení opravy sklepa v budově obce v Hatích se
pozastavuje,Krtek Vl.,Knop M.a Marhoul J.zjistí obvyklé ceny a pak se rozhodne.
5/0Z Skuhrov trvá na svém původním rozhodnutí,že škole Řevnice bude hradit pouze
takovou výši částky jako platíme škole v Litni.
6/0Z souhlasí s hospodařením"Horymíra za rok 2005 i s návrhem rozpočtu pro rok
2006.
7/Nesouhlasíme s umístněním počítače/internetu/do místní knihovny, důvod zbytečně
velké finanční náklady.
8/Byl vzat na vědomí dopis od p.ing.Kroupy ze dne 7.3.2006 a školky ze Svinař
9/Starosta obce zajistí štěrk na opravu komunikace nad Hatěmi a do Drahlovic.
10/Schvaluje se finanční podpora honební spol.Svinaře ve výši 2.500,-Kč a honební
společnosti Hatě ve výši 4.500,-Kč pro vysázení stromů k potokům.
11/Souhlasí se,aby p.Linhart VI.se na své náklady provedl vjezd na pozemek nad
pozemkem p.Herdové proti p.Živsovi.
12/Schvaluje se zakoupení kontejneru na sklo do Hodyně,zajistí starosta obce.
Toto usnesení ,bylo všemi 8 přítomnými členy OZ Skuhrov jednohlasně schváleno.

Zápis z veřejné schůze OZ Skuhrov konané dne 6.4.2006
v budově obecního úřadu v Hatích od 19:00
Přítomni:Trnka,Kácha,Marhoul,Linhart,Krtek,Knop,Votík,Mottl,Sviták.
Dále přítomni dva občané.
Schůzi zahájil a řídil starosta obce Trnka Zd.
Zapisovatel:Kácha Jiří
Ověřovatelé zápisu:Linhart Vl. A Votík Zd.
Program: 1/Volba návrhové komise
2/Výběr firmy na opravu komunikace
1/Do návrhové komise jednohlasně zvolen Krtek Vl. A Sviták St.
2/Starosta obce seznámil přítomné s návrhy firem,které projevili zájem o tuto práci:
a/Stavby silnic a železnic nabídková cena celkem 2.991.542,-Kč
b/APF Praha 4,Jeremkova 88,nabídková cena 1.704.699,-Kč
c/Kosta Příbram, nabídková cena 1.435.889,-Kč.
3/Diskuse:Marhoul J.,Krtek Vl.,Kácha J.,Sviták St. Souhlasí aby byla provedena oprava
silnice v Hodyni a nad Hodyní,dále ještě opraveno prostranství u autobusové čekárny
ve
Skuhrově.
Usnesení:
1/Souhlasí se s rekonstrukcí vozovky nad Hodyní a prostranství v Hodyni.
2/Taktéž se souhlasí s provedením úpravy prostranství u čekárny ve Skuhrově,kde bude
zároveň proveden zákaz parkování.
3/Bylo rozhodnuto ,aby veškeré úpravy komunikace v Hodyni a ve Skuhrově provedla
firma
Kosta Příbram,Čs.Armády 3
4/Dozor nad úpravou komunikace v Hodyni bude mít p.Marhoul a Kácha Jiří,ve
Skuhrově
Kácha Jiří a Plzenský Mil.
5/Mottl M. zajistí el.proud na opravu nádrže v Drahlovicích.

Toto usnesení bylo jednohlasně schváleno všemi 9 přítomnými členy OZ Skuhrov

Usnesení z veřejné schůze OZ Skuhrov ze dne 25.5.2006
1/Schváleno hospodaření obce ke dni 30.4.2006.
2/Na provedení opravy požární nádrže v Drahlovicích byla vybrána firma F.Müllek
spol.s r.o. v nabídce 334 500,-Kč.
3/Žádosti p.Jankovské o snížení nájmu v pohostinství v Drahlovicích se nevyhovuje,ale
doporučuje se rozšíření pracovní doby hlavně v sobotu a neděli.
4/Vzata na vědomí správa o opravě komunikace ve Skuhravě a v Hodyni,kde se
v příštím roce provede vjezd u p.Linharta a zbytek komunikace, za stavební dozor se
souhlasí,aby J.Kácha obdržel odměnu ve výši 7 000,-Kč.
5/Souhlasí se zakoupením nové rozhlasové ústředny od firmy Bartek ve výši cca 80 000,Kč.
6/Souhlasí se,aby J.Drda v obci odpracoval 250 hodin veřejně prospěšné práce,práci
bude určovat i kontrolovat starosta obce.

7/OZ Skuhrov neposkytne finanční podporu na opravu komunikace OÚ Nesvačily.
8/Tenisovému družstvu Hatě OÚ Skuhrov poskytne finanční podporu ve výši 5 000,-Kč
na zakoupení antuky.

9/Finanční příspěvek ve výši 2 000,-Kč se poskytne OSH Beroun,kdy dále žádáme SDH
Hatě, Hodyně a Drahlovice předat tomuto spolku fotodokumentaci o činnosti svého
spolku.
10/V kapličce v Hodyni budou provedeny různé práce podle návrhu J.Káchy v celkové
výši 50 000,-Kč,kdy obec ze svých prostředků uvolní částku 20 000,-Kč a 30 000,-Kč
obec obdrží jako dotaci od Horymíra.

11/Souhlasí se s víceprácemi p.Motyčky jako obložení schodů,zamezení prosakování
vody do budovy obce,vyrovnání celého chodníku od budovy obce až k chodníku.

12/Pro příští volební období zastupitelstvo Skuhrov rozhodlo,aby bylo i nadále 9 členů.

Toto usnesení bylo jednohlasně schváleno všemi 8 přítomnými členy OZ

Usnesení z veřejné schůze OZ Skuhrov ze dne 27.7.2006.
1/ Usnesení z veřejné schůze OZ Skuhrov ze dne 25.5.2006 odsouhlaseno.
2 /Schválena oprava rozpočtu dle návrhu účetní obce.
3/ J.Káchovi se schvaluje odměna ve výši 3.000,-Kč za dohled nad akcí oprava požární
nádrže v Drahlovicích.
4/ Pro mateřskou školu Svinaře se schvaluje finanční příspěvek 62.492,-Kč.
5/ Ve věci řadových domků v Drahlovicích je nutné,aby firma předložila předběžnou
studii ke které se vyjádří občané Skuhrova a Drahlovic na veřejné schůzi pak
rozhodne OZ Skuhrov.
6/ Jelikož M.Petr při ústní stížnosti na obci nepožádal o sepsání protokolu,stížnost vzata
na vědomí.Jmenovaný si stěžoval,že děti hrající si na hřišti v Drahlovicích,při hře
s míče,tento míč velmi často padá na jeho pozemek.
7/ Schvaluje se zadání změny č.2 územního plánu sídelního útvaru Skuhrov,
zpracovaného pro kat.úz.Hodyně a Skuhrov.
8/ Žádost M.Čuby o pronájem pohostinství v Drahlovicích zamítnuta,jelikož stávající
nájemnice nepodala výpověď.
9/ Žádost p.ing.Kroupy o prodeji pozemku u své chaty a dále o změnu územního plánu
se nevyhovuje.
10/ Byl schválen bezúplatný převod č.p.529/2 ve výměře 680 m2.
11/ Žádosti p.D.Černého o prodej louky nad hájovnou č.p.37/4 se nevyhovuje.
12/ Žádosti Pavle Votíkové o příspěvek na dětský den se vyhovuje a OU Skuhrov
poskytne příspěvek do výše 2.000,-Kč.
13/ Žádosti p.M.Novotného o koupi pozemku u své chaty 062 ve výměře cca 25 m2 se
souhlasí ,cena za 1 m2 jest 250,-Kč,dále si uhradí sepsání kupní smlouvy i
geometrický plán.
14/ Souhlasí se se zaplacení pokuty ve výši 50.000,-Kč „Horymíru“jedná se o platbu,kdy
obce provádějící plynofikaci nedodrželi včas a v termínu některé věci,které byly ve
smlouvě o dotaci.
15/ Poslední veřejná schůze OZ Skuhrov se bude konat 8.září od 19:30 v pohostinství v
Hatích.

Usnesení z veřejné schůze OZ Skuhrov ze dne 8.9.2006

1/Usnesení z veřejné schůze OZ Skuhrov ze dne 27.7.2006 odsouhlaseno.
2/Schváleno hospodaření obce ke dni 30.8.2006
3/Schváleny přednesené zprávy o činnosti OZ Skuhrov,finančního a stavebního výboru
včetně SPOZ.
4/Schvaluje se pronájem jedné místnosti v klubovně v Drahlovicích pro družstvo
mladých hasičů z Drahlovic,za místnost budou odpovědni p.Kryll Josef a Zálom
Petr,smlouvu provede starosta obce Trnka Zd.
5/Schvaluje se pronajmutí dvou místností skladu v budově obce a to panu Pavlu
Šrůtovi,Hatě 3,měsíční nájem bude činit 2.100,-Kč včetně úhrady el.energie,nájemce je
nucen hradit nájemné 3 měsíce dopředu včetně zálohy na el.energii.Nájemní smlouvu
s jmenovaným uzavře starosta obce Trnka Zd.
6/Připomínku p.M.Plzenského o nutnosti likvidace křovin u všech místních komunikací
obce projedná obecní zastupitelstvo a příští veřejné zasedání bude seznámeno
s výsledkem této připomínky.

Toto usnesení bylo jednohlasně schváleno všemi 9 přítomnými zastupiteli obce.

