Usnesení z veřejné schůze OZ Skuhrov konané dne 25.1.2007
1/Paní Losenská Jiřina,vedoucí pohostinství v Hatích je povinna zlepšit
v pohostinství služby,v případě potřeby využívat i sál,venku zlepšit čistotu a
pořádek,zajistit,aby vždy měla zajištěno dostateční množství zásob,souhlasí
se,aby do dubna 2007 měla úterý jako zavírací den,v případě že se nezlepší tyto
služby,OÚ Skuhrov do konce dubna 2007 s jmenovanou zruší nájemní
smlouvu.
2/K usnesení ze dne 7.12.2007,se souhlasí se zakoupením 1 ks kontejneru na
sklo,které se umístní v Hatích u obchodu,souhlasí se se zakoupením takzv.
zrcadla,které bude umístněno v Hatích naproti p.Říhovi,Mottl M.zjistí kolik
občanů jezdí odpoledne v autobusu ze Skuhrova do Drahlovic,úklid zastávky a
okolí v Drahlovicích bude provádět Sviták ml.,jinak usnesení schváleno.
3/a/Schvaluje se hospodaření obce ke dni 31.12.06 dle zprávy finančního výboru
b/schvaluje se výsledek provedené inventarizace obce ke dni 31.12.2006
c/neschvaluje se zvýšení odměny pro účetní obce p..J.Votíkovou.
4/Firma Elektromontáže Lety byla vybrána,aby v celé obci prováděla údržbu a
opravu veřejného osvětlení a dále provedla opravu el.vedení od čekárny
v Drahlovicích k panu Chybovi.
5/Souhlasí se,aby p.Losenský J. a Rott Vl.,kteří provádějí v e Skuhravě poražení
křovin obdrželi odměnu ve výši 9.500 ,-Kč.
6/Vzata na vědomí zpráva o dopravě Čenkov – Praha.
7/Definitivně se v obci ruší povodňová komise.
8/Nesouhlasí se s prodejem akcií České spořitelny.
9/Souhlasí se,aby p.Svitáková Renata pro mládež v Drahlovicích mohla bezplatně
užívat jednu místnost v části klubovny.Smlouvu zajistí Trnka Zd.
10/Nesouhlasí se s provedením takzv.orientační mapy v naší obci.
11/Souhlasí se s provedením studie na odkanalizování naší obce do Svinař,studie
dle smlouvy činí částku 17.850,-Kč.Zajistí starosta obce.
12/Ukládá se,aby M.Knop vyhledal zákon o úklidu chodníku
13/Kácha J.,projedná s firmou,která nám v roce 2006 prováděla opravu pozemní
komunikace ve Skuhravě,předložila návrh na tyto části v Hatích:
a/od obchodu k bytovce
b/náves ke Štěpánovi
c/od Štěpána k lesu provést takzv. nátěr
d/od Štěpána k mostu k potoku provedení z recyklace
e/od Říhy ke Kyndlovi
f/od Eliáška k Chlebounovi
g/v Hodyni před p.Linhartem a komunikaci nad rybníkem
Podle nabídky pak zastupitelstvo rozhodne,které části se budou,respektive
nebudou provádět.
Toto usnesení bylo jednohlasně schváleno všemi 8 přítomnými členy OZ Skuhrov.

Usnesení z veřejné schůze OZ Skuhrov konané dne 15.3.2007

1/ a/úklid čekárny v Drahlovicích zatím zůstává Sviták St. ml.
b/používání klubovny v Drahlovicích pro mládež prozatím zůstává,odpovídá
p.Svitáková Renata.
c/na OÚ budou pozváni:manželé Zálomovi,Svitákovi,Kryll J.,Taraba B.,ve věci
projednání klubovny a úklidu čekárny,za OÚ :Trnka,Kácha.
2/Schvaluje se zpráva fin. výboru ze dne 2.2. a 13.3. ve věci hospodaření obce ke dni
28.2.2007,dále zvýšení platu o 5% všem zaměstnancům obce a zastupitelům.
Schvaluje se návrh SPOZ ve věci opravy místností pro vítání občánků a to
takto:vymalování všech místností,zakoupení nového koberce do obou místností
zakoupení nových závěsů a záclon,včetně stolečku,hodin,lustru,provést nové WC a
umyvadla,bude zajišťovat V.Vinšová,zednické práce p. Motyčka.
Souhlasí se se žádostí o provedení prodloužení stoky u p.Eliáška v Hatích,kdy práci
provedou zdarma žadatelé a obec uhradí pouze materiál..
3/Na rekonstrukci opravy komunikací byla vybrána firma KOSTA Příbram,zatím se
akce nebude provádět.
4/Žádost p.Kučery o pronájem pohostinství v Hatích vzata na vědomí.
5/V květnu se uskuteční veřejné zasedání v pohostinství v Drahlovicích.
6/Požární zbrojnice v Drahlovicích bude provedena takto:vyřešit okapové
roury,budovu okopat kolem dokola,použít izolační lepenku-folii na zeď a vysypat
výkop štěrkem a odvést vodu do kanalizace.
7/Až po písemném vyjádření p.Černíkové s umístěním čekárny v Drahlovicích na
jejím pozemku,lze tuto otázku řešit.
8/Odměna za likvidaci křovin v Hatích p.Pazderovi bude dána odměna ve výši
10.000,- Kč a p.Losenskému a Rottovi za likvidaci křovin v Drahlovicích částka
9.000,-Kč čisté mzdy oběma.Bude zde provedena výsadba stromů dle možnosti.
9/Z důvodů ohrožení bezpečnosti bude v Hodyni poražena vrba a u p.Káchy jedle.
10/Souhlasí se,aby opravu požární hráze na potoce nad Hatmi provedl p.Motyčka
v navržené částce 56.485,-Kč.
11/Dáváme předběžný souhlas ve věci autobusového spoje do Řevnic.
12/Ořezání stromů v Drahlovicích a Hatích se odkládá na podzim letošního roku.
13/Souhlasí se s návrhem na opravu dětského hřiště v Hatích ve výši cca 80.000,-Kč.
Toto usnesení bylo jednohlasně schváleno všemi 9 přítomnými členy obecního
zastupitelstva Skuhrov.

Usnesení z veřejné schůze konané dne 17.5.2007

1/Klubovna v Drahlovicích-druhá místnost,ženy jí budou používat pondělí až
čtvrtek,mládež pátek až neděle.
2/V letošním roce se nebude provádět oprava komunikací v Hatích.
3/Schvaluje se zpráva finančního výboru včetně hospodaření obce ke dni 30.4.2007
4/Na základě provedeného auditu za rok 2006 zastupitelstvo obce tímto uzavírá
závěrečný účet obce a souhlasí s celoročním hospodařením bez výhrad podle zákona
250 sb.§ 17.
5/Schvaluje se zpráva stavebního výboru.
6/Souhlasí se s provedením odkanalizování celé obce,jest potřeba zajistit provedení
projektu i stavebního povolení na tuto akci,zajistí J.Kácha.
7/Vzata na vědomí správa od regionu Horymír se záměrem provést kontrolní vrt
vodního zdroje nad Hodyní,zda by bylo dostatek vody pro Hodyň a Hatě.
8/Žádosti p.Vavříkové se vyhovuje pouze,že u ní bude provedeno 1 veřejné
světlo,provede Elektromontáže Lety.
9/Žádosti Červeného kříže Beroun o finanční příspěvek se nevyhovuje.
10/Ve věci odpovědnosti za škodu,starosta požádá o návrh a příští zasedání se rozhodne
s konečnou platností.
11/Paní Jiřině Losenské OZ Skuhrov dává dle platné smlouvy roční výpověď,pokud by
došlo ke zhoršení poskytovaných služeb bude výpověď třebas i okamžitá.
12/Souhlasí se s poražením lípy v Hatích u kapličky,jelikož ohrožuje bezpečnost občanů.
13/Souhlasí se se změnou územního plánu obce,že jest možné stavět garáže mimo
objektu rodinného domku.
14/Veřejné zasedání OZ Skuhrov se uskuteční dne 25.5.2007 od 19:00 hodin
v pohostinství v Drahlovicích.

Toto usnesení bylo všemi 9 přítomnými členy OZ Skuhrov jednomyslně schváleno.

Usnesení z veřejné schůze konané 25.5.2007 v Drahlovicích

1/Schvaluje se zpráva finančního výboru ke dni 30.4.2007 včetně poskytnutí finančního
příspěvku škole v Litni na akci „Dětský den“,dále za práci kolektivu žen
v Drahlovicích ve 3.000,-Kč a p.Brožkovy,který dle zákona v naší obci zajišťuje dle
výši kanalizačního řádu potřebné práce,obec má s jmenovaným uzavřenou písemnou
dohodu.
2/Vzata na vědomí zpráva o činnosti obecního zastupitelstva Skuhrov a stavebního
výboru.
3/ Na základě provedeného auditu za rok 2006 zastupitelstvo obce tímto uzavírá
závěrečný účet obce a souhlasí s celoročním hospodařením bez výhrad podle
zákona 250 sb.§ 17.
4/Souhlasí se s odkanalizováním celé obce,tj. I.fáze zajištění projektu a stavebního
povolení,provede odborná firma,z těchto důvodů se pro letošní rok ruší akce oprav
místních komunikací v Hatích a Hodyni.
5/Souhlasí se se záměrem provedení zkušebního vrtu nad Hodyní zjistit zda zde bude
dostatek vody pro Hodyň a Hatě,pro Drahlovice a Skuhrov se počítá s napojením od
Nesvačil.
6/Žádosti p.Vavříkové se vyhovuje pouze v tom,že u ní bude provedeno 1 nové veřejné
světlo,provede Elektromontáže Lety.
7/Žádosti Červeného kříže Beroun o finanční příspěvek se nevyhovuje.
8/Paní Jiřině Losenské se dává dle platné smlouvy jednoroční výpověď.
9/Souhlasí se s poražením lípy v Hatích u kapličky,jelikož ohrožuje bezpečnost občanů.
10/Souhlasí se s provedením opravy požární nádrže v Hatích,opravu si provedou členové
SDH Hatě.

Usnesení z veřejné schůze OZ Skuhrov ze dne 28.6.2007
1/Usnesení ze schůze OZ Skuhrov ze dne 25.5.2007 schváleno.
2/Vzata na vědomí zpráva p.J. Marhoula o schůzi DSO Horymír ze dne 28.6.2007.
3/Vzata na vědomí zpráva p.Vl. Roztočila předsedy DSO Horymír ve věci dotací na
připravované akce odkanalizování a zavedení vody v naší obci.
4/Dotace ve výši 121 000,-Kč,kterou obdržela naše obec na provedení oprav komunikací
v Hatích bude vrácena ,jelikož se tyto opravy nebudou provádět ,budou tyto finanční
prostředky využity na úhradu smlouvy o dílo 022.
5/Schvaluje se smlouva o dílo č.022/2007,kdy zhotovitel jest firma Ingas Praha
s.r.o.,která provede projekt územního řízení a inženýrskou přípravu stavby:
a)celé kanalizace obce
184 450,-Kč
b)zásobování vodou celé obce
208 250,-Kč
včetně dalších finančních nákladů jako projednání smluv a smlouvě budoucí na zřízení
věcného břemena,včetně možnosti výkupu pozemků bude-li to zapotřebí,správní
poplatky,poplatky za mapové podklady,výpisy z kat.nem.nebo jiné nutné doklady.
6/Schvaluje se závěrečný účet DSO Horymír za rok 2006.
7/Ve věci placení za el. energii v klubovně v Drahlovicích bylo rozhodnuto takto:měsíčně
se bude sledovat spotřeba el. proudu v této místnosti a za 6 měsíců rozhodne
zastupitelstvo obce zda se bude něco hradit či nikoliv.
8/Schvaluje se oprava rozpočtu ke dni 28.6.2007.

Usnesení z veřejné schůze OZ Skuhrov ze dne 30.8.2007
1/Usnesení z veřejné schůze OZ Skuhrov ze dne 25.6.2007 schváleno.
2/Zpráva finančního výboru se schvaluje včetně hospodaření obce k 30.7.2007.
3/Vzata na vědomí zpráva ze schůze Horymíra ze dne 30.8.2007.
4/Projekt územního plánu vodovodu a kanalizace se schvaluje,je nutné zjistit zda bude
možné změnit trasu vodovodu,pokud změna nebude možná,projekt bude nutno
změnit.
5/OÚ poskytne odměnu ve výši 3.000,-Kč čisté mzdy J.Káchovi za provedení 5 ks
projektů na obecní studny obce Skuhrov.
6/J.Marhoul zjistí u p.Brodinové stanovisko o koupi pozemku p.Davídkové.
7/Souhlasí se s provedením a umístněním tzv. bezpečnostního zrcadla v objektu
pohostinství v Hatích.
8/Starosta obce objedná 10 ks dopravních značek „DEJ PŘEDNOST V JÍZDĚ“ ,
umístnění pak bude provádět Vl.Krtek.
9/Úřední deska obce bude umístěna před budovou obce,kde dříve byly umístněny
poštovní schránky občanů.
10/Souhlasí se s provedením dvou zkušebních vrtů nad Hodyní za účelem zjistit zda je
zde dost vody pro vodovod Hodyně a Hatě,přibližné náklady na oba vrty se budou
pohybovat nejméně ve výši 350.000,-Kč.
11/Souhlasí se se zakoupením koberců do dvou místností SPOZ ovšem do výše 250,-Kč
za 1 m2 ,bude zde umístěn pouze 1 ks koberce,druhý koberec je nutné,aby si
p.V.Vinšová odvezla zpět,jmenovanou o tomto rozhodnutí seznámí J.Kácha.
12/Schvaluje se provedení zvonku v Hodyni,cena 50.000,-Kč.
13/Příprava na rekonstrukci pohostinství v Hatích,komise ve složení:Marhoul J.,
Krtek Vl.,Kácha J.,Linhart Vl. a Knop M.,po zajištění odborníka se všichni
jmenovaní sejdou přímo v pohostinství a rozhodnou o dalším postupu.
14/Vyčištění vodoteče nad Hatěmi od náletových dřevin projedná Vl. Krtek s SDH Hatě
s možností toto zlikvidovat respektivě odstranit.
15/Ruší se nabídka od p.Karla Brixe na prodej části pozemku 222/1,zajistí starosta obce
Trnka Zd.

Toto usnesení bylo jednohlasně schváleno všemi 8 přítomnými zastupiteli.

Usnesení OZ Skuhrov z veřejné schůze konané dne 15.11.2007
1/Nevyhovuje se žádosti paní J.Davídkové o prodeji obecního pozemku
č.167/2 a 57 ,kat.úz. Hodyně.
2/Provádí se změna v usnesení ze dne 30.8.2007 v bodě 8,kdy umístnění dopravních
značek neprovede p.Vl. Krtek,ale firma,která dodá nové dopravní značky.
3/Souhlasí se s provedením dvou závor v Hatích u komunikace,kde byla černá skládka
po dohodě s p. Vl. Linhartem.
4/J.Marhoul a J.Kácha upraví zvonění na kapličce v Hodyni.
5/Schvaluje se hospodaření obce ke dni 31.10.2007 včetně provedení opravy rozpočtu
včetně návrhu na rozpočet pro rok 2008 s doplněním rozpočtu o požadavek
SDH Drahlovice,rozpočet jest jako příloha č.1 tohoto usnesení.
6/Vzata na vědomí zpráva o činnosti regionu Horymír.
7/S návrhem na rekonstrukci pohostinství v Hatích se souhlasí,ale je nutné drobné
úpravy projednat s projektantem,projedná J.Kácha.
8/Žádosti na finanční příspěvek Azylovému domu v Berouně se nevyhovuje.
9/OÚ Skuhrov poskytne částku 10.000,-Kč jako příspěvek Trans Hospitál Řevnice.
10/OÚ Skuhrov zruší pojistnou smlouvu s pojišťovnou Živnostenskou a novou smlouvu
provede s okamžitou platností s Českou pojišťovnou.
11/OÚ Skuhrov přispěje částkou do výše 35.000,-Kč mateřské školce Svinaře.
12/Souhlasí se s navrženými inventarizačními komisemi,složení viz.příloha č.2
13/Ukládá se starostovi a místostarostovy zjistit písemné stanovisko od OÚ Všeradice a
Nesvačily k vodovodu a kanalizaci do Skuhrov a Drahlovic.
14/Souhlasí se s provedením žádosti na úvěr kanalizace a vodovodu v obci.
15/Souhlasí se s provedením mříží v obchodě v Hatích,materiál uhradí obec,práci si
provede zdarma p.St. Sviták.

Toto usnesení bylo jednohlasně schváleno všemi 8 přítomnými členy OZ Skuhrov.

Příloha č.1
Rozpočet obce Skuhrov na rok 2008
1/Mzdy zaměstnancům 302.000,- plánované zvýšení 1,5=4.200,- kronikář 7.000,odměna účetní,rozhlasový kroužek,MLK 8.000,- údržbářské práce 20.000,celkem 341.000,2/Oprava veřejných světel a rozhlasu
3/Oprava místních komunikací
4/Cestovné
5/Telefon
6/Ostatní výdaje:tiskopisy,údržba počítačů,budov obce,zimní a letní
údržba,různé jiné práce,př.nové WC u klubovny v Drahlovicích,
oprava WC a umývárny na obci
7/Školné
8/Dopravné
9/Odpady
10/El.proud obec a veřejná světla
11/Knihovna
12/SPOZ
13/Pojištění budov
14/SDH Hatě,Hodyně,Drahlovice
15/Plyn
16/Vzdělávání
17/Poplatky bance
18/Rozvoj soc. služeb
19/Horymír-poplatky
20/Výdaje na dokumentaci vody a kanalizace v obci,pohostinství v Hatích
a přípravné práce na tyto akce
celkové plánované výdaje:

60.000,50.000,30.000,25.000,-

150.000,190.000,190.000,200.000,200.000,25.000,20.000,25.000,60.000,30.000,15.000,50.000,20.000,50.000,1.500.000,3.121.200,-

Příjmy 2008
1/Daně
2/Odpad
3/Pohostinství
4/Ostatní nájmy
5/Úroky
6/El.proud
7/Přebytek z roku 2007
celkem:

2.000.000,200.000,132.000,30.000,15.000,20.000,3.000.000,5.347.000,-

Rekapitulace:
Příjmy
Výdaje
Plánovaný přebytek

5.347.000,3.121.000,2.225.800,-

Příloha č.2
Složení inventarizačních komisí
Hlavní inventarizační komise pro vnitřní správu obce:
Trnka Zd.,Marhoul J.,Kácha J.,Linhart Vl. a Krtek Vl.,
SDH Hodyně:Trnka Zd.,Kácha J.,Marhoul J.
SDH Hatě:Trnka,Eliášek,Pazdera Vl., Knop M.,Nájemník M.,Krtek Vl.,
SDH Drahlovice:Trnka,Mottl M.,Ksandr Jar.ml.,Žalud,Taraba B.,Knop M. ml.

