Usnesení z veĜejné schĤze OZ Skuhrov konané dne 14.2.2008
1/S kontrolou usnesení ze schĤze 15.11.2007 se souhlasí.
2/Schvaluje se hospodaĜení obce ke dni 31.12.2007 na základČ zprávy finanþního
výboru,který se taktéž schvaluje.
3/Schvaluje se výsledek provedené inventarizace veškerého majetku obce ke dni
31.12.2007.
4/Na základČ žádosti p.R.Pazdery se do 1 mČsíce uskuteþní veĜejné zasedání,aby obþané
mČli možnost se k tomuto zámČru vyjádĜit.
5/Vzata na vČdomí výpovČć p.Jankovské o pohostinství v Drahlovicích a starosta obce
veĜejnosti oznámí,že pohostinství je k pronajmutí.
6/Jako nový nájemce pohostinství v Hatích byl schválen p.P.Kuþera s termínem od
1.7.2008.
7/K žádosti p.Strejþka s možností pĜedat obci cestu v Hodyni jest možné uvažovat až
tato komunikace bude zkolaudována ,neschvaluje se,aby jeho þ.p.109/1 v
kat. úz.HodynČ byla navržena do územního plánu obce.
8/Zastupitelstvo obce bere na vČdomí a souhlasí,aby novým velitelem SDH HatČ se stal
p.Pavel ěíha.
9/Žádosti p.Inspeila ze Skuhrova o prodej pozemku cca 18 m se nevyhovuje.
10/Schvaluje se,že OU Skuhrov poskytne finanþní pĜíspČvek ve výši 10.000,-Kþ pro
tenisový klub HatČ.
11/Souhlasí se ,aby SDH Drahlovice zakoupili nábytek do své místnosti a dále obec jim
poskytne pĜíspČvek ve výši 2.000,-Kþ pro 110.leté výroþí.
12/OÚ Skuhrov poskytne 2.000 Kþ finanþní pĜíspČvek na dČtský karneval v Hatích.
13/Žádost p.Vl.Krtka o prodej moštárny se prodlužuje o 1 rok.
14/Bylo rozhodnuto,že obecní zastupitelstvo již neprovede žádnou zmČnu územního
plánu v naší obci.
15/Souhlasí se s opravou komunikace nad Drahlovicemi.
16/Souhlasí se s pokraþováním projektu pohostinství v Hatích.
Toto usnesení bylo jednohlasnČ schváleno všemi 9 pĜítomnými þleny OZ.

Usnesení z veĜejné schĤze OZ Skuhrov konané dne 24.4.2008
na obecním úĜadČ v Hatích

1/Bod 3,žádost p.Trþi o zmČnu ÚP se vypouští a to na základČ rozhodnutí OZ Skuhrov
ze dne 14.2.2008,bod þ.14.
2/Kontrola usnesení ze schĤze OZ Skuhrov 14.2.2008 bez pĜipomínek.
3/Návrh smlouvy firmy CTS o zajištČní 90 % dotace pro stavbu kulturního zaĜízení
v Hatích se vyhovuje.
4/Žádosti p.Plzenského M. ml. o umístnČní reklamy nad þekárnou ve SkuhrovČ se
vyhovuje,správní poplatek zde þiní 1.000,-Kþ.
5/Souhlasí se,aby si SDH HatČ zakoupila 20 ks nových židlí,pĜi této pĜíležitosti zakoupí
zároveĖ obci 15 ks židlí.
6/Souhlasí se ,aby SDH Drahlovice provedli opravu oplocení dČtského hĜištČ a
zakoupili jednu laviþku k tomuto hĜišti.Za tuto akci zodpovídá výbor SDH
Drahlovice.
7/Proti návrhu OÚ SvinaĜe na zmČnu ÚP,není námitek.
8/Žádosti p.R.Pazdery o pronájem pozemku na obecním úĜadČ v Hatích se
nevyhovuje.
9/Souhlasí se s prodejem cesty mezi þ.p.13/2 a 217,zde bude symbolická
cena 1 kþ za 1m2 ,a þást þ.p.217 a 219 zde bude cena 10 Kþ za 1m2 ,paní Zd.Foukalové
ze SvinaĜ,jedná se o kat.úz.HodynČ,jmenovaná taktéž uhradí veškeré náklady a
poplatky spojené s tímto prodejem.
10/Souhlasí se s navrženými úpravami v klubovnČ v Hatích,které navrhl
Lukáš Krtek,obec uhradí pouze materiál,práce budou provedeny zdarma, za akci
bude zodpovídat sám žadatel.
11/PĜíští veĜejné zasedání se bude konat v pohostinství v Drahlovicích.

Toto usnesení,kdy pouze v bodČ 8 se zdržel hlasování jeden zastupitel,bylo schváleno
jednohlasnČ.

Usnesení z veĜejné schĤze OZ Skuhrov
konané dne 26.6.2008 konané na obecním úĜadČ v Hatích
1/Kontrola usnesení ze dne 24.4.2008 bez pĜipomínek
2/Schvaluje se zpráva finanþního výboru ze dne 24.6.2008 vþetnČ hospodaĜení obce ke
dni 31.5.2008.
3/Na základČ provedeného auditu za rok 2007 zastupitelstvo obce tímto uzavírá
závČreþný úþet obce a souhlasí s celoroþním hospodaĜením obce bez výhrad podle
zákona Sb.§17.
4/Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu o spolupráci s obcí SvinaĜe,kdy poskytne
finanþní þástku 700.000,-Kþ,kde jest zajištČno,že mateĜská školka SvinaĜe každým
rokem zajistí naší obci 15 míst pro dČti.
5/Schvaluje se závČreþný úþet DSO Horymír za rok 2007.
6/Souhlasí se,aby od 1.1.2009 byl obchod prodejny v Drahlovicích pronajmut zdarma
s výpovČdní lhĤtou 1 rok na dobu neurþitou.
7/Souhlasí se,aby novým velitelem SDH Drahlovice byl Knop Miloš ml.
8/Na základČ nového zákona o dani z nemovitosti zastupitelstvo rozhodlo,že v celé naší
obci bude koeficient 2.
9/Nesouhlasí se s prodejem akcií ýeské spoĜitelny.
10/Na základČ dopisu p.Melounové:
a)souhlasí se s posunutím oznaþení HodynČ tak,aby pĜi prĤjezdu obcí bylo zĜejmé,že
obec konþí až za výjezdem z postraní komunikace.
b)souhlasí se s vydáním prozatímního užívání komunikace v Hodyni za podmínky,že
obci nevzniknou žádné povinnosti.
11/OÚ Skuhrov se distancuje od obsahu dopisu pánĤ zástupcĤ p.Trþi z dĤvodu,že tento
dopis nemá právní podklad ani právní dĤsledek,zatČžuje obþany naší obce a ve svém
dĤsledku neoprávnČnČ zasahuje do pravomoci OÚ Skuhrov.Bude zasláno na adresu
J+M reality ,Družby 357 Pardubice a vyvČšeno na úĜední desce obce Skuhrov.

Toto usnesení bylo jednohlasnČ schváleno všemi pĜítomnými 7 zastupiteli obce.

Usnesení z veĜejné schĤze OZ Skuhrov konané dne 21.7.2008
na obecním úĜadČ v Hatích
1/Kontrola usnesení ze schĤze 26.6.2008 schválena bez pĜipomínek.
2/Schvaluje se pĤjþka Sokolu SvinaĜe ve výši cca 350.000,-Kþ dle pĜedložené smlouvy.
3/Nájemce pohostinství v Drahlovicích bude p.Volt Pavel , Na KonváĜce 1 ,Praha 5,
s pĤlroþní výpovČdí ,nájem 4.000,-Kþ mČsíþnČ.Nájemní smlouvu provede starosta
obce.
4/Souhlasí se aby si mládež zakoupila do klubovny v Hatích 1 ks el. ohĜívaþe.
5/Ukládá se ,aby Krtek ml. provedl opravu stĜechy pĜístĜešku u klubovny v Hatích.
6/Žádosti o pronájem þásti pozemku na OÚ v Hatích p. Šotoly se nevyhovuje.
7/Žádosti p.Kuþery na zakoupení barev na opravu vrat a vrátek u pohostinství v
Hatích se vyhovuje.
8/Souhlasí se s provedením úprav venkovního posezení u pohostinství v Hatích,to jest
s provedením zámkové dlažby kolem sezení cca 40 m,ostatní plochy se provedou pĜi
opravČ pohostinství v pĜíštím roce.
9/Žádosti osady T.C.Westend o pĜíspČvek ve výši 1.000,-Kþ jako pĜíspČvek na rozbor
vody u studánky v objektu chat se vyhovuje.
10/Žádosti p.Pazdery na nákup trubek u komunikace pod HatČmi nelze vyhovČt,toto je
možné Ĝešit až p.Pazdera pĜedloží stavební dokumentaci.
11/Souhlasí se se zakoupením dvou ks kontejnerĤ,jeden do Hatí k obchodu druhý pak
do Skuhrova,jedná se o kontejnery na plasty,bude zajišĢovat starosta obce.
12/Zjistit,kde je voda nad Drahlovicemi a pokud tam bude nalezena zjistit vlastníky
pozemkĤ a pak s nimi bude nutné jednat.
13/Obecní úĜad vyzve vlastníka pozemku pod pohostinstvím v Drahlovicích k posekání
celého tohoto pozemku.
Toto usnesení bylo jednohlasnČ schváleno všemi 9 pĜítomnými zastupiteli.

Usnesení z veĜejné schĤze OZ Skuhrov konané dne 18.9.2008
na obecním úĜadČ v Hatích

1/K zápisu ze schĤze 26.6.2008 nebylo žádných pĜipomínek.
2/Otázka rozšíĜení pohostinství v Hatích bude Ĝešena na schĤzi OÚ v Hatích dne
19.9.2008 od 17:00,je tĜeba snížit náklady pĜibližnČ o 2 miliony Kþ.
3/Žádosti p.Volfa o rozšíĜení pĤdní vestavby v budovČ pohostinství v Drahlovicích není
námitek po pĜedložení zámČru a projektové dokumentace.
4/Žádosti na dČtský kroužek p.Chlebounové se vyhovuje,toto jest provádČno v zasedací
místnosti OU v Hatích,bez jakýkoliv poplatkĤ.
5/Souhlasí se s nabídkou firmy SOMARO CZ ve výši cca 18.000,-Kþ na provedení
dopravního znaþení na návrh chataĜského výboru.
6/J.Kácha bude urgovat objednaný propagaþní materiál/hrneþky,tužky,tašky.
7/Vl. Linhart projedná možnost opravy rozhlasu v Hodyni a dále opravu komunikace
v Hatích / provádČl p.Špalek /.
Toto usnesení bylo odsouhlaseno všemi 7 pĜítomnými þleny OZ Skuhrov

Usnesení z veĜejné schĤze OZ Skuhrov konané 6.11.2008
na obecním úĜadu v Hatích od 19:00 hodin

1/K zápisu ze schĤze dne 18.9.2008 nebylo žádných pĜipomínek.
2/Schvaluje se zpráva finanþního výboru ze dne 4.11.2008,vþetnČ provedení opravy
rozpoþtu.
3/Schvaluje se návrh rozpoþtu obce Skuhrov pro rok 2009,pĜíloha þ.1.
4/V rámci obnovy vesnice bude na obecním úĜadČ provedena zámková dlažba a to na
þásti trávníkĤ a tam kde je beton.Budou provedeny dva rozpoþty,bude požádán
p.Burda,Motyþka a Volt.
5/ Vyhovuje se žádosti SDH HatČ na zakoupení 5 ks nových uniforem.
6/Ve vČci žádosti SDH Drahlovice pro rok 2009 se nevyhovuje pouze v bodČ 1/pĜívČsný
vozík a bod 10/ oprava vývČvy.Ve vČci kĜovinoĜezu OU Skuhrov zakoupí nový
silnČjší,který bude na obecním úĜadu s možností si ho vypĤjþit.
7/OĜezání vČtví v Leþi až nahoru k silnici dle požadavku TS Beroun zajistí
J.Kácha,který taktéž zajistí oĜezání tĤjí v Hodyni.
8/K oĜezání vČtví v Hatích od p.ŠtČpánka k lesu bude požádán osadní výbor,aby toto
provedl sám,pokud neprovede TS Beroun tam nebudou vyvážet popelové nádoby.
9/OU Skuhrov písemnČ požádá o možnost provedení oznaþení pĜechodu v celé
obci,kde jsou autobusové zastávky a u obecního úĜadu v Hatích.
10/Urgovat oznaþení zaþátek a konec obce na komunikaci v Hodyni (nová zástavba).

Toto usnesení bylo jednohlasnČ schváleno.

PĜíloha þ.1
Rozpoþet na rok 2009

Výdaje
1/Celkem mzdy
2/DanČ
3/Odvody nem.pojištČní
4/Oprava veĜejného osvČtlení a rozhlasu
5/Oprava místních komunikací
6/Cestovné
7/Telefon
8/Ostatní výdaje:tiskopisy,údržba poþítaþĤ,drobná
údržba veškerých budov,zimní a letní údržba
9/Nové WC klubovna Drahlovice
10/Školné
11/Dopravné
12/Odpady
13/El.proud,obec a veĜejná svČtla
14/Knihovna
15/SPOZ
16/PojištČní budov
17/SDH HatČ,HodynČ a Drahlovice
18/Plyn
19/VzdČlávání
20/Poplatky bance
21/Poplatky Horymír
22/PrĤbČžné výdaje,kanalizace a vody v obci,
vrty pro Skuhrov a Drahlovice
23/Obnova vesnice

345.000,-Kþ
52.000,-Kþ
22.000,-Kþ
70.000,-Kþ
100.000,- Kþ
30.000,- Kþ
25.000,- Kþ

1.500.000,- Kþ
200.000,- Kþ

Celkem plánované výdaje þiní

3.524.000,- Kþ

100.000,- Kþ
30.000,- Kþ
220.000,- Kþ
90.000,- Kþ
200.000,- Kþ
220.000,- Kþ
25.000,- Kþ
20.000,- Kþ
25.000,- Kþ
100.000,- Kþ
35.000,- Kþ
15.000,- Kþ
50.000,- Kþ
50.000,- Kþ

PĜijmy
Plánované pĜijmy
1/Veškeré danČ
2/Nájmy,odpad
3/El.proud
4/Úroky
5/PĜebytek z roku 2008

3.000.000,- Kþ
200.000,- Kþ
20.000,- Kþ
41.000,- Kþ
4.000.000,- Kþ

celkem:

7.261.000,- Kþ

Rekapitulace:
PĜijmy:
Výdaje:
Plánovaný pĜebytek:

7.261.000,- Kþ
3.524.000,- Kþ
3.737.000,- Kþ

