Obec Skuhrov
Zastupitelstvo obce Skuhrov

Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Skuhrov,
konaného dne 31.3.2016, od 18:30 hod.
Zahájení zasedání zastupitelstva
Zasedání Zastupitelstva obce Skuhrov (dále též jako „zastupitelstvo“) bylo
zahájeného v 18:30 hodin starostou obce Josefem Marhoulem (dále jako
„předsedající“).
Předsedající schůze dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva
(příloha č. 1) konstatoval, že přítomno je devět členů zastupitelstva (z celkového
počtu devíti všech členů zastupitelstva), takže zastupitelstvo je usnášeníschopné
(§ 92 odst. 3 zákona o obcích).
Určení ověřovatelů a zapisovatele
Předsedající navrhl určit ověřovateli zápisu pana Vladimíra Linharta ml. a
slečnu Lucii Živnou a zapisovatelem paní Martinu Zálomovou. K návrhu nebyly
vzneseny žádné protinávrhy. Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit
se přítomným občanům.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Skuhrov určuje ověřovateli zápisu pana Vladimíra
Linharta ml. a slečnu Lucii Živnou a zapisovatelem paní Martinu Zálomovou.
Výsledek hlasování: Pro 9 členů Proti 0 členů Zdrželi se 0 členů
Usnesení č. 133 bylo schváleno.
Schválení programu
Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou
předanou členům zastupitelstva a v souladu s informací zveřejněnou na úřední
desce. Návrh programu byl rozšířen o bod 14 prodej dřeva o bod 15 žádost pana
Kučery o bod 16 žádost tenisového oddílu, bod 17 žádost SDH Drahlovice, bod
18 informace společnosti Pozemky s.r.o., bod 19 schválení plné moci
k zastupování vůči Státnímu fondu životního prostředí ČR a bod 20 schválení
bezúplatného převodu.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Skuhrov schvaluje následující program veřejného
zasedání:

1) Zahájení, návrh ověřovatelů zápisu a zapisovatele
2) Kontrola zápisu z minulého zasedání
3) Informace starosty
4) Zpráva finančního výboru
5) Zpráva kontrolního výboru
6) Zpráva kulturního výboru
7) Informace o rozpočtovém opatření č. 1a 2
8) Schválení inventury za rok 2015
9) Žádost o příspěvek SDH Hatě a SDH Hodyně
10)
Projednání žádosti pečovatelské služby Senior Care o.p.s. Beroun
11)
Schválení objednávky pro zadávací řízení na výběr zhotovitele ZD
pro kanalizaci v obci Hatě a Hodyně
12)
Příprava akce „Ukliďme Česko“ konané dne 16.4.2016
13)
Vyjádření k projektové dokumentaci „Rekonstrukce vodní nádrže
Hatě“
14)
Prodej dřeva
15)
Žádost pana Kučery
16)
Žádost tenisového oddílu
17)
Žádost SDH Drahlovice
18)
Informace společnosti Pozemky s.r.o. Skuhrov
19)
Schválení plné moci k zastupování vůči Státnímu fondu životního
prostředí ČR
20)
Schválení bezúplatného převodu
21)
Diskuse
22)
Závěr
Výsledek hlasování: Pro 9 členů Proti 0 členů Zdrželi se 0 členů
Usnesení č. 134 bylo schváleno.
Kontrola zápisu z minulého zasedání
Zápis z minulého zasedání přednesla paní Martina Zálomová.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo bere na vědomí zápis z minulého zasedání OÚ Skuhrov.
Usnesení č. 135 bylo schváleno.
Informace rozpočtovém opatření č. 1 a 2
Pan Josef Marhoul seznámil přítomné zastupitele o změnách provedených
rozpočtovým opatřením č. 1 a 2 z března 2016 . (viz příloha zápisu)

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Skuhrov schvaluje informaci o rozpočtovém opatření
č. 1a 2.
Výsledek hlasování: Pro 9 členů Proti 0 členů Zdrželi se 0 členů
Usnesení č. 136 bylo schváleno.

Informace starosty
Starosta Josef Marhoul seznámil přítomné s činností od minulého zasedání:
- 22.3.2016 byla provedena kolaudace části vodovodu v Drahlovicích, kdy
je povoleno jeho užívání
- je podána žádost o dotaci na úpravu prosto před budovou OÚ na FROM
Stř. kraje
- je zpracován projekt na opravu požární nádrže v Hatcíh, připravuje se
územní rozhodnutí a stavební povolení (firma VDI projekt)
- od nového jízdního řádu bude spoj č. 210026 z Litně odjezd v 15:00 hod.
zajíždět do Drahlovic (věc byla projednána na základě požadavku občanů
Drahlovic)
- požadavek občanů z Hodyně na změnu zastávky – zajíždění kolem
kapličky – tomuto požadavku nebylo vyhověn z bezpečnostních důvodů
- informace k dopisu pí. Černé na změny jízdních řádů – na základě tohoto
dopisu se vyjádřila firma PROBO BUS následujícím způsobem – posuny,
které jsou v dopise uváděny nelze realizovat z důvodu oběhu vozů,
návazností na jízdní řády a návaznosti na ostatní spoje.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Skuhrov bere na vědomí informace pana starosty.
Usnesení č. 137 bylo schváleno.
Zpráva finančního výboru
Zprávu přednesl pan Milan Knop – bez připomínek.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo bere na vědomí zprávu finančního výboru.
Usnesení č. 138 bylo schváleno.
Zpráva kontrolního výboru
Zprávu přednesl pan Martin Mottl – bez připomínek.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo bere na vědomí zprávu kontrolního výboru.
Usnesení č. 139 bylo schváleno.

Zpráva kulturního výboru
Zprávu přednesl pan Vladimír Linhart st. – bez připomínek.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo bere na vědomí zprávu kulturního výboru.
Usnesení č. 140 bylo schváleno.
Schválení inventury za rok 2015
Závěrečnou zprávu o provedené inventarizaci za rok 2015 přednesl pan Mottl.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Skuhrov schvaluje inventuru za rok 2015.
Výsledek hlasování: Pro 9 členů Proti 0 členů Zdrželi se 0 členů
Usnesení č. 141 bylo schváleno.

Žádost SDH Hatě a SDH Hodyně
Předsedající seznámil přítomné se žádostmi o poskytnutí dotací SDH Hatě a
SDH Hodyně. SDH Hatě žádá o dotaci na drobné odměny při pořádání
čarodějnic a na občerstvení při akci „Ukliďme Česko“. SDH Hodyně dotaci
využije na různé odměny, občerstvení při úklidu, na výchovnou akci dětí apod.
Návrh usnesení:
Obec Skuhrov schvaluje žádost SDH Hatě na poskytnutí dotace z rozpočtu
obce ve výši 4 000 Kč pro účely zakoupení drobných odměn pro děti na akci
„Čarodějnice“ ve výši 2 000 Kč a na zakoupení občerstvení pro účastníky akce
„Ukliďme Česko“ ve výši 2 000 Kč. Dále zastupitelé schvalují žádost SDH
Hodyně na poskytnutí dotace z rozpočtu ve výši 10 000 Kč pro účely zakoupení
odměny za výsledky v soutěžích, nákup školícího materiálu, na akci jarní a
podzimní pomoc obci, úprava prostranství u Pamětní lípy - zajištění
občerstvení pro brigádníky, dále na zajištění svačiny pro brigádníky, kteří
budou provádět montážní práce na pergole u hasičské klubovny, dále na
zakoupení jednotného oblečení – trička SDH Hodyně pro členy hasičského

sboru a dále na úhradu poplatku za použití mobilního WC alespoň pro dvě
akce pořádané v roce 2016.
Výsledek hlasování: Pro 9 členů Proti 0 členů Zdrželi se 0 členů
Usnesení č. 142 bylo schváleno.
Projednání žádosti pečovatelské služby Senior Care o.p.s. Beroun
Pan Marhoul přítomné seznámil se žádostí o příspěvek pečovatelské službě ve
výši 2 500 Kč. Příspěvek je na zabezpečení obslužnosti našich občanů, kteří tuto
službu využívají.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Skuhrov schvaluje žádost pečovatelské služby Senior Care
o.p.s. Beroun ve výši 2 500 Kč.

Výsledek hlasování: Pro 9 členů Proti 0 členů Zdrželi se 0 členů
Usnesení č. 143 bylo schváleno.
Schválení objednávky pro zadávací řízení na výběr zhotovitele ZD pro
kanalizaci v obci Hatě a Hodyně
Objednávku pro zadávací řízení přednesl pan Marhoul.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Skuhrov schvaluje objednávku pro zadávací řízení na
výběr zhotovitele ZD pro kanalizaci v obci Hatě a Hodyně
Výsledek hlasování: Pro 9 členů Proti 0 členů Zdrželi se 0 členů
Usnesení č. 144 bylo schváleno.
Příprava akce „Ukliďme Česko“ konané dne 16.4.2016
Informace o této akci přednesl pan Marhoul. Přítomné seznámil o tom, že akce
bude v rámci obce medializována veřejným rozhlasem a na webových stránkách
obce. Akce se zúčastní SDH Hatě a případně i SDH Hodyně a SDH Drahlovice.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Skuhrov berou na vědomí informace o přípravě akce
„Ukliďme Česko“, konané dne 16.4.2016

Usnesení č. 145 bylo schváleno.
Vyjádření k projektové dokumentaci „Rekonstrukce vodní nádrže Hatě“
Předsedající seznámil přítomné občany a zastupitel s projektovou dokumentací
na tuto rekonstrukci.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Skuhrov schvaluje
„Rekonstrukce vodní nádrže Hatě“.

projektovou

dokumentaci

Výsledek hlasování: Pro 9 členů Proti 0 členů Zdrželi se 0 členů
Usnesení č. 146 bylo schváleno.

Prodej dřeva
Pan Marhoul seznámil přítomné s nabídky na odkoupení dřeva. Nejvyšší
nabídkou se stala nabídka pana Cihláře a to za cenu kulatina 1 800 Kč za m³ a
surové kmeny 800 Kč za m³.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Skuhrov schvaluje prodej dřeva za cenu kulatina 1 800 Kč
za m³ a surové kmeny 800 Kč za m³.
Výsledek hlasování: Pro 9 členů Proti 0 členů Zdrželi se 0 členů
Usnesení č. 147 bylo schváleno.

Žádost pana Kučery
Pan Kučera předložil zastupitelům k posouzení žádost na opravu sociálního
zařízení, dokončení parapetů a výměnu podlahové krytiny v budově pohostinství
v Hatích. Tuto žádost přednesl pan Marhoul
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Skuhrov schvaluje žádost pana Kučery na opravy v budově
pohostinství v Hatích.
Výsledek hlasování: Pro 9 členů Proti 0 členů Zdrželi se 0 členů
Usnesení č. 148 bylo schváleno.

Žádost tenisového oddílu
Byla přednesena žádost tenisového oddílu na nákup nové sítě

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Skuhrov schvaluje žádost tenisového oddílu na nákup
nové sítě.
Výsledek hlasování: Pro 9 členů Proti 0 členů Zdrželi se 0 členů
Usnesení č. 149 bylo schváleno.
Žádost SDH Drahlovice
Předsedající seznámil přítomné se žádostí SDH Drahlovice na nákup nových
hadic B a C.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Skuhrov schvaluje žádost SDH Drahlovice
Výsledek hlasování: Pro 9 členů Proti 0 členů Zdrželi se 0 členů
Usnesení č. 150 bylo schváleno.
Informace společnosti Pozemky s.r.o. Skuhrov
Pan Vališ zástupce společnosti Pozemky s.r.o. Skuhrov se na vlastní žádost
zúčastnil veřejného zasedání se svým požadavkem na vyjádření zastupitelů
k převzetí komunikace, kanalizace a vsakovací nádrže na jeho pozemcích, které
jsou předmětem dalšího prodeje. Požaduje vyjádření obce k realizaci vodních
děl na přilehlých pozemcích (soukromých, mimo územní plán obce) pana
Lipowského, která by měla řešit případnou nefunkčnost vsakovací nádrže.
Zastupitelstvo se k této žádosti nemůže vyjádřit z důvodů nekompetentnosti
obce, což bylo panu Vališovi několikrát zdůrazněno. Jak bylo výše uvedeno,
vodní díla by se nacházela mimo územní plán a na soukromém pozemku. Stejně
tak jako se nachází komunikace a kanalizace ve vlastnictví společnosti Pozemky
s.r.o. Skuhrov. Zastupitelé sdělili panu Vališovi, že obec nebyla nikdy dle
technické zprávy účastníkem řízení a kolaudace se zúčastnila pouze z důvodu,
že dostala obec informaci o kolaudaci na vědomí. K jakýmkoliv kontrolním
dnům ani schvalování projektu vsakovací nádrže, komunikace či kanalizace
nebyla obec nikdy vyzvána a ani se jich nezúčastňovala z důvodu toho, že
nebyla nikdy účastníkem řízení. Dle technické zprávy se těchto aktivit měl
účastnit dozor ze stavebního úřadu.

Z důvodu výše uvedených byl pan Lipowský a pan Vališ obeznámeni s tím, že
na základě konzultace obce s vodoprávním úřadem Beroun, není možné se
vyjádřit k těmto dílům a účastníci výše jmenovaní se musí obrátit na tento úřad
samostatně.
Stanovisko obce je takové, že obec nepřevezme komunikaci, kanalizaci a
vsakovací nádrž do té doby dokud nebude prokazatelně funkční. Vsakovací
zařízení dešťových vod by mělo dle platné legislativy splňovat normu ČSN
759010.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Skuhrov bere na vědomí informace společnosti Pozemky
s.r.o. Skuhrov
Usnesení č. 151 bylo schváleno.
Schválení plné moci k zastupování vůči Státnímu fondu životního prostředí
ČR
Plnou moc přednesl pan Marhoul, zastupitelé souhlasí.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Skuhrov zmocňuje zástupce společnosti ELCOS GROUP
s.r.o., Mgr. Evu Kaiserovou, bytem Brozánky 69, 276 01 Hořín k podpisu
žádosti o dotaci s názvem: Stavební úpravy obecního úřadu Skuhrov, Hatě 46,
267 27 Skuhrov“ a k zastupování obce Skuhrov vůči Státnímu fondu životního
prostředí ČR pro účely projektu s názvem: Stavební úpravy obecního úřadu
Skuhrov, Hatě 46, 267 27 Skuhrov“
Výsledek hlasování: Pro 9 členů Proti 0 členů Zdrželi se 0 členů
Usnesení č. 152 bylo schváleno.
Schválení bezúplatného převodu
Žádost o bezúplatný převod pozemku přednesl pan Marhoul. Jedná se o
bezúplatný převod pozemku parc. č. 37/13 v k.ú. Skuhrov pod Brdy o výměře
2 098 m ² ostatní plocha, ostatní komunikace ve vlastnictví ČR. Žádost je
zaslána Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Skuhrov schvaluje bezúplatný převod pozemku parc. č.
37/13v k.ú. Skuhrov pod Brdy o výměře 2 098 m² do vlastnictví obce Skuhrov.

Výsledek hlasování: Pro 9 členů Proti 0 členů Zdrželi se 0 členů
Usnesení č. 153 bylo schváleno.
Diskuse:
Předsedající ukončil zasedání zastupitelstva v 20:30 hod.
Příloha zápisu:
1) Prezenční listiny

Zápis byl vyhotoven dne 1.4.2016
Zapisovatel:………………………….

Ověřovatelé: ………………………………dne………………….
………………………………dne………………….

Starosta:………………………………..dne……………………..

