Usnesení z veĜejné schĤze OZ Skuhrov konané dne 29.01.2009
na obecním úĜadČ v Hatích od 19:00 hodin

1/Ukládá se Martinu Mottlovi,aby zjistil cenu nové vývČvy pro PPS 12,nebo její opravy.
2/Schvaluje se hospodaĜení obce Skuhrov ke dni 31.12.2008.
3/Schvaluje se výsledek provedené inventarizace veškerého majetku obce ke dni
31.12.2008.
4/Zastupitelstvo projednalo „Regulaþní opatĜení“,které vydal MČstský úĜad Beroun a
bere ho na vČdomí.
5/Souhlasí se s pronájmem 1 místnosti p.J.MatČjkovi ,HatČ 97 ,roþní nájem 9.000,-Kþ ,
smlouvu provede Trnka Zd. ,nájem se musí platit 1 rok dopĜedu.
6/Souhlasí se,aby pí.Chlebounová zakoupila 1 skĜíĖ pro dČti,která bude ve vlastnictví
obce a poskytnou finanþní pĜíspČvek ve výši 5.000,-Kþ na pomĤcky pro dČti.
7/Souhlasí se s poskytnutí finanþního pĜíspČvku p.Chlebounovi ve výši 2.000,-Kþ pro
úþel dČtského karnevalu v pohostinství v Hatích.
8/Souhlasí se s trvalým prĤjezdem p.Martinu Svitákovi a pí. JanČ Kelblerové pĜes
pozemek obce,tj. pĜed obchodem a pohostinstvím v Drahlovicích,za podmínky,kdy zde
budou u obou objektĤ provádČna zásobování,þi odvážen odpad je nutné s výjezdem
poþkat až tato vozidla odjedou.

Toto usnesení bylo jednohlasnČ schváleno.

Usnesení z veĜejné schĤze OZ Skuhrov ze dne 9.4.2009
1/Souhlasí se s prodejem parcely þ.p.252/6 p.Svitákovi dle jeho žádosti,cena za 1m2 þiní
10,-Kþ vþetnČ úhrad všech finanþních nákladĤ s tím spojené,zde jest povinen provést
se všemi majiteli sousedních parcel smlouvu o budoucí smlouvČ na pĜístup ke svým
pozemkĤm.
Dále se souhlasí s dílþí zmČnou územního plánu u pozemkĤ 252/9, 252/15, 252/5,
jedná se o odstup zástavby 30 m od Biokoridoru,úhrada za zmČnu ÚP bude
rozdČlena podle výmČry pozemkĤ,dále bude provedena zmČna ochranného pásma
vodního toku ve SkuhrovČ {Losenský,Ksandr,Svitáková,VáĖová}.
Taktéž se souhlasí,aby v ÚP u parcely p.Losenského ve SkuhrovČ byla zkrácena doba
z 15 na 5 let.
2/Zápis finanþního výboru ze dne 7.4.2009 se schvaluje vþetnČ hospodaĜení obce ke dni
28.2.2009.
3/Byla vzata na vČdomí zpráva p.J.Marhoula o CzechPointu.
4/OÚ Skuhrov v rámci programu Obnova venkova,bude žádat pro rok 2009 o dotace
na tyto akce:
-Oprava hasiþské zbrojnice v Drahlovicích ( 300.000,-Kþ )
-Oprava veĜejného osvČtlení v naší obci
( 100.000,-Kþ )
5/Žádosti p.Šejnohy o provedení opravy komunikace pod HatČmi se zatím nevyhovuje,
budou zde provádČny rĤzné práce ( kanalizace,elektrika ).
6/Paní Chlebounové,která zajišĢuje vyþištČní „Vrahova potoka“,zajistí obec na tento
odpad kontejner.
7/Družstvu žen SDH HatČ se vyhovuje v jejich žádosti na zakoupení dvou ks požárních
savic a pracovního obleþení.
8/Panu Kubíkovi se nepovoluje odvod dešĢové vody z jeho pozemku do vodovodního
potrubí obce.
9/Ve vČci úklidu chodníkĤ v obci, toto projedná obec s vlastníky a tam kde je chodník
bude mu nabídnuta možnost uklízet si ho sám za úplatu cca 20,-Kþ za 1m2
roþnČ,obec by každému zakoupila hrablo,lopatu a koštČ.
10/Souhlasí se,aby si SDH Drahlovice zakoupila novou vývČvu na PPS12.
11/Souhlasí se s oĜezáním kĜoví u cest v Hodyni,Hatích a nad Drahlovicemi.
12/Obec nabídne moštovací stroj k prodeji za cenu šrotu.
13/Souhlasí se s prodejem moštárny vþetnČ pozemku pod touto stavbou
p.Vl.Krtkovy,HatČ 49 za podmínky že zdarma vybuduje pĜístĜešek na výsuvný
žebĜík.Dále zajistí pĜevedení el.hodin na svoje jméno.Veškeré náklady vþetnČ
provedení kupní smlouvy si hradí jmenovaný Vl.Krtek.
Toto usnesení bylo odsouhlaseno všemi 8 pĜítomnými þleny OZ Skuhrov.

Usnesení z veĜejné schĤze obecního zastupitelstva Skuhrov dne 28.5.2009

1/Nebylo pĜipomínek k usnesení ze schĤze 9.4.2009
2/Stavební výbor provede místní šetĜení ve vČci zeminy na pozemku p.Zd. Hrušky do
15 dnĤ.
3/Zpráva finanþního výboru ze dne 12.5. se schvaluje bez pĜipomínek.
4/Na základČ provedeného auditu za rok 2008 zastupitelstvo obce Skuhrov tímto
uzavírá závČreþný úþet obce a souhlasí s celoroþním hospodaĜením obce bez výhrad
podle zákona Sb.§17.
5/S pĜevodem pozemkĤ od pozemkového fondu se souhlasí po pĜezkoumání,které
pozemky obec koupí a které ne.Toto bude provádČt J.Kácha a J.Marhoul za úplatu.
6/Souhlasí se s prodejem pozemku 252/6 p.Svitákovi,pí.Fajkové a pí.Ondráškové
s vČcným bĜemenem.
7/Souhlasí se s prodejem pozemku 124/45 kat.úz. Skuhrov ve výmČĜe 17 m2
AGP Beroun a to 1 m2 za 30,-Kþ.
8/Souhlasí se s koupí studny od poz.fondu u pí.ýerníkové v Drahlovicích,bude
projednávat J.Kácha a J.Marhoul.
9/Ruší se rozhodnutí þ.14 ze dne 14.2.2008 o zákazu rozšiĜování ÚP,tato zmČna jest
nutná z dĤvodu zmČny ochranných pásem biokoridoru.
10/OÚ Skuhrov poskytne J.Káchovi odmČnu ve výši 1.000,-Kþ ,slovy jeden tisíc za
provedení dokumentace zbrojnice v Drahlovicích.
11/Souhlasí se s uzavĜením smlouvy s firmou: „Vodní zdroje“ na vrty nad Drahlovicemi
ve výši 303.320,-Kþ.
12/Stavební výbor provede místní šetĜení ve vČci p.Kokošky provedení opravy
komunikace nad Skuhrovem.
13/Žádosti pí.Chlebounové o výsadbu dvou kaštanĤ se nevyhovuje,je tĜeba vyhledat jiné
místo.
14/ěešení kanalizace v obci se zatím odkládá.Ingasu bude sdČleno že ve vČci þistírny vod
a vrty nad Hodyní bude Ĝešeno až jak dopadnou vrty nad Drahlovicemi.
15/ve vČci p.ýerného a p.Šotoly budou keĜe na pozemku obce tolerovány do šíĜe þtvrt
metru od plotu.Kostky u p.ýerného na pozemku obce jmenovaný odstraní do 14 dnĤ
od doruþení dopisu od obce. 37/12 a 161/11 tyto komunikace jest obec povinna pĜevzít
od poz. fondu.
16/Obec pĜispČje þástkou 2.000,-Kþ škole LiteĖ na dČtský den.
17/Souhlasí se s opravou stĜíkaþky PPS 12 SDH HatČ.
18/Údržbu plochy na hĜišti a kolem þekárny v Drahlovicích odpovídá Martin Mottl od
1.6.2009,odmČna bude stanovena pozdČji.

Toto usnesení bylo jednohlasnČ schváleno všemi 7 pĜítomnými zastupiteli Obce Skuhrov

Usnesení z veĜejné schĤze OZ Skuhrov konané dne 30.7.2009

1/Ke schĤzi konané dne 28.5.2009 nebylo žádných pĜipomínek.
2/K zápisu finanþního výboru ze dne 28.7.2009 nebylo pĜipomínek.
3/Ke zprávČ stavebního výboru ze dne 1.7 nebylo žádných pĜipomínek.
4/V roce 2010 opravu stĜechy u has.zbrojnice v Drahlovicích v celkové výši 95.000,-Kþ
provede firma M.Knop,Drahlovice 11,stavební práce ve výši 212.000,-Kþ provede
firma p.Motyþky podle pĜedložených smluv.
5/Rozhodnutí o zimním úklidu chodníku v rámci celé obce bude provedeno do konce
srpna 2009.
6/Stavební výbor provede šetĜení ve vČci žádosti p.DvoĜákové ve vČci komunikace
v chatách.
7/Ukládá se starostovi obce,aby písemnČ informoval p.Kubíka,že jeho žádosti ohlednČ
svodu vody do kanalizace se nevyhovuje a pokud toto již provedl,mĤže poþítat,že OÚ
Skuhrov uloží sankce,ze zákona toto nelze povolit.
8/SDH Drahlovice zajistí úklid gum na pozemku p.Vl.Linharta,kde se provádČjí
tzv. „þarodČjnice“,dále zde bude osazena tabulka zákaz jakékoliv skládky.
Toto usnesení bylo jednohlasnČ schváleno všemi 7 pĜítomnými zastupiteli obce.

Usnesení z veĜejné schĤze OZ Skuhrov konané dne 24.9.2009

1/Ke kontrole usnesení ze dne 30.7.2009 k zajištČní strojĤ na zimní úklid chodníku v naší
obci se odkládá o 1 mČsíc,jinak nebylo žádných pĜipomínek.
2/Starosta obce mĤže za hotové nakupovat do þástky 2.000,-Kþ u vČtších þástek je nutný
souhlas J.Marhoula a J.Káchy,jinak zápis finanþního výboru schválen.
3/Starosta obce písemnČ zjistí možnost zda je možné,aby naše finanþnČ-revizní komise
mohla i nadále spolupracovat jednotnČ þi nikoli.
4/Dne 16.10.2009 se uskuteþní veĜejná schĤze obþanĤ ze Skuhrova a Drahlovic jaký mají
zájem o plánovaný vodovod v tČchto osadách,pozvánky obþanĤ zde zajistí Martin
Mottl a Stanislav Sviták.
5/Souhlasí se,aby p. J.Marhoul mČl veškerý dohled nad akcí oprava požární zbrojnice
na Drahlovicích a to za úplatu.
6/Souhlasí se s provedením þerpacích zkoušek u vrtu v Drahlovicích za cenu cca
130.000,-Kþ.
7/Souhlasí se s pronájmem 2 skladĤ p.MatČjkovi za roþní pronájem 3.000,-Kþ a
p.L.Krtkovi za pronájem 1 skladu ve výši 1.000,-Kþ,nutno platit rok dopĜedu.
8/Schvaluje se vyhláška o odpadech þ.1,vyhláška þ.2 o psech a vyhláška þ.3 „Požární
plán obce“.
9/Na základČ schválení nových vyhlášek se ruší vyhláška þ.5/2002,dále vyhláška þ.1/2001
a vyhláška þ.1/1988 „Požární Ĝád obce“.

Usnesení z veĜejné schĤze OZ Skuhrov konané dne 17.12.2009

1/ Vzata na vČdomí zpráva o zakoupení nového poþítaþe pro obec.
2/ Kontrola zápisu ze schĤze z 12.11.2009 bez pĜipomínek.
3/ Zápis finanþního výboru ze dne 15.12.2009 schválen.
4/ Schvaluje se rozpoþet obce pro rok 2010,viz. PĜíloha þ.1/2009.
5/ Vl.Krtek zajistí odvoz þerné skládky nad Drahlovicemi i na polní cestČ vedle
pozemku pí.Urbanové, Pazdera Vl. provede písemné oznaþení „Zákaz skládky“.
6/ Zastupitelé obce budou shánČt nČjakého brigádníka na úklid chodníkĤ i jiné práce.
7/ Žádosti SDH HatČ se vyhovuje a souhlasí se se zakoupením vČcí do þástky
15.000,-Kþ.
8/ Žádosti SDH Drahlovice se uvolĖuje þástka 57.000,-Kþ a to pro potĜeby soutČžního
družstva mladých hasiþĤ,pĜívČsného vozíku za auto,hadice.
9/ Schvaluje se podání žádosti o dotaci pro pohostinství HatČ i od FROMU.
10/ Otázka vody se bude Ĝešit na pĜíští schĤzi OZ Skuhrov.
11/ Inventarizace obce bude provedena dne 31.12.2009 v tomto složení:
- hlavní inventarizaþní komise:Trnka Zd. , Marhoul J. , Kácha J.
- SDH HodynČ: Trnka Zd. , Marhoul J. , Kácha J.
- SDH HatČ: Trnka Zd. , Nájemník , Nájemníková , ěíha Pavel
- SDH Drahlovice: Trnka Zd. , Zálomová , Zálom , Mottl M.
12/ Na pĜíští veĜejné zasedání pozvat p.ing. Nacházelovou ,seznámení s otázkou
kanalizace a vody v naší obci.
13/ OZ Skuhrov souhlasí ,aby kronikáĜ Zd. Mottl pokud potĜebuje pro svoji práci
nČjaké doklady jest možné si je prohlédnout ,ovšem je tĜeba ,aby si sám doklady
vyhledal.
14/ OZ požádá o provČĜení ekologické zátČže po armádČ nad Drahlovicemi z dĤvodu
výstavby vodovodu pro Skuhrov a Drahlovice ,zajistí Kácha J. a Trnka Zd.
Toto usnesení bylo jednohlasnČ schváleno všemi 7 pĜítomnými zastupiteli obce.

Rozpoþet na rok 2010
Výdaje
1/ Celkem mzdy

481.000,-Kþ

2/ RĤzné údržbáĜské práce

30.000,-Kþ

3/ DanČ

65.000,-Kþ

4/ Odvody nemocenského pojištČní

28.000,-Kþ

5/ Oprava veĜejného osvČtlení a rozhlasu

70.000,-Kþ

6/ Oprava místních komunikací
7/ Cestovné

100.000,-Kþ
30.000,-Kþ

8/ Ostatní výdaje:tiskopisy,držba poþítaþĤ,
drobná údržba veškerých budov,zimní a letní údržba

170.000,-Kþ

9/ Školy a školky

300.000,-Kþ

10/ Dopravné

70.000,-Kþ

11/ Odpady

250.000,-Kþ

12/ El.proud a veĜejná svČtla

300.000,-Kþ

13/ Knihovna

10.000,-Kþ

14/ SPOZ

15.000,-Kþ

15/ PojištČní budov

35.000,-Kþ

16/ SDH HodynČ,HatČ a Drahlovice

150.000,-Kþ

17/ Plyn

35.000,-Kþ

18/ VzdČlávání

10.000,-Kþ

19/ Poplatky bance

15.000,-Kþ

20/ Poplatky Horymír

15.000,-Kþ

21/ Vrty pro Skuhrov a Drahlovice

500.000,-Kþ

22/ Obnova vesnice

220.000,-Kþ

23/ Požární zbrojnice Drahlovice

200.000,-Kþ

CelkovČ plánované výdaje þiní

3.099.000,-Kþ

PĜíjmy
1/ Veškeré danČ

3.000.000,-Kþ

2/ Nájmy,odpad

200.000,-Kþ

3/ El.proud

20.000,-Kþ

4/ Úroky

41.000,-Kþ

5/ PĜebytek z roku 2009

4.000.000,-Kþ

CelkovČ plánované pĜíjmy þiní

7.261.000,-Kþ

Rekapitulace
PĜíjmy

7.261.000,-Kþ

Výdaje

3.099.000,-Kþ

Plánovaný pĜebytek

4.162.000,-Kþ

