Obec Skuhrov
Zastupitelstvo obce Skuhrov

Zápis z mimořádného zasedání Zastupitelstva obce Skuhrov,
konaného dne 10.8.2017 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 sedm 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 Milana Knopa a pana Vladimíra Linharta a
zapisovatelem paní Lucie Živná. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Skuhrov určuje ověřovateli zápisu pana Vladimíra Linharta a pana
Milana Knopa a zapisovatelem paní Lucii Živnou.
Výsledek hlasování: Pro 7 členů Proti 0 členů Zdrželi se 0 členů
Usnesení číslo 277 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 souhlas s převedením pozemků parc. č. 266/11 a 266/13 zdarma na Obec a
schválení poplatku na zlepšení životního prostředí pro vlastníky bytů v bytovkách.
Program mimořádného zasedání Zastupitelstva
1) Zahájení, návrh ověřovatelů zápisu a zapisovatele
2) Informace starosty
3) Schválení smlouvy o dílo na zhotovení kanalizačních přípojek
4) Žádost SDH Drahlovice
5) Informace o rozpočtovém opatření č. 5 a 6
6) Souhlas s převedením pozemků parc. č. 266/11 a 266/13 zdarma na Obec
7) Schválení poplatku na zlepšení životního prostředí pro vlastníky bytů v bytovkách
Výsledek hlasování: Pro 7 členů Proti 0 členů Zdrželi se 0 členů
Usnesení číslo 278 bylo schváleno.
Informace o rozpočtových opatřeních č. 5 a 6
Předsedající p. Marhoul informoval o změnách provedených rozpočtovými opatřeními č.5 a 6
(viz příloha)
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Skuhrov bere na vědomí informace o změnách provedených
rozpočtovými opatřeními č. 5 a 6.
Usnesení č. 279 bylo schváleno
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Informace starosty
Starosta obce informoval občany o pozastavení výstavby kanalizace v naší obci po dobu 2
měsíců, z důvodu pozastavení v řízení o dotaci. Kanalizační přípojky pro bytovky, budou
vyvedeny na hranici pozemků.
Dále informoval o schválení dotace na opravu rybníka, jednání o zahájení stavby s firmou
STRABAG, proběhne v termínu 14.8.2017.
Další informace se týká kolaudace 2. části vodovodu Skuhrov – Drahlovice, která proběhne
17.8.2017. V případě vodovodních přípojek probíhá řízení o územním rozhodnutí.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Skuhrov bere na vědomí informace starosty.
Usnesení č. 280 bylo schváleno.
Schválení smlouvy o dílo na zhotovení kanalizačních přípojek a objednávka na
technických dozor na realizaci kanalizačních přípojek
Předsedající seznámil zastupitele a přítomné občany se smlouvou o dílo a objednávkou na
technický dozor.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Skuhrov schvaluje smlouvu o dílo na zhotovení kanalizačních přípojek
pro společnost Ekologická stavební s.r.o., a dále schvaluje objednávku na technický dozor
pro společnost Allo Tender s.r.o.
Výsledek hlasování: Pro 7 členů, Proti 0 členů, Zdrželi se 0 členů
Usnesení č. 281 bylo schváleno.
Žádost SDH Drahlovice
Pan Marhoul seznámil přítomné zastupitele se žádostí SDH Drahlovice o dotaci z prostředků
rozpočtu obce na stravování na hasičském soustředění v Mrtníku u Komárova ve dnech 5.8.
až 19.8.2017
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Skuhrov schvaluje pro SDH Drahlovice žádost o dotaci z prostředků
rozpočtu obce na stravování na hasičském soustředění v Mrtníku u Komárova ve dnech 5.8.
až 19.8.2017.
Výsledek hlasování: Pro 7 členů, Proti 0 členů, Zdrželi se 0 členů
Usnesení č. 282 bylo schváleno.
Souhlas s převedením pozemků parc. č. 266/11 a 266/13 zdarma na Obec
Pan Marhoul seznámil přítomné zastupitele s dopisem pana Mgr. Doležela, který žádá obec o
přijetí pozemků parc. č. 266/11 a 266/13 v k.ú. Hodyně u Skuhrova a to zdarma. Jedná se o
pozemky, na kterých by měla vzniknout komunikace v nové zástavbě v Hodyni. Pozemky od
vlastníka vykoupí majitelé nemovitostí v dané lokalitě za celkovou částku 10 000 USD. Pro
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obec převzetím nevznikají žádné finanční náklady a převedení pozemků bude provedeno
pokud budou pozemky bez finančního zatížení a bez případných zástav. V současné době je
na stavbu komunikace vydáno stavební povolení, které bude nutno po převzetí obcí každé dva
roky aktualizovat. Převzetím pozemků bude vyřešena možnost pro získání dotace na
kanalizaci pro tuto lokalitu.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Skuhrov schvaluje převzetí pozemků parc. č. 266/11 a 266/13 v k.ú.
Hodyně u Skuhrova a to za podmínek, že pozemky budou bez finančních zatížení a bez
případných zástav. Obec tyto pozemky převezme do vlastnictví zdarma.
Výsledek hlasování: Pro 7 členů, Proti 0 členů, Zdrželi se 0 členů
Usnesení č. 283 bylo schváleno.
Schválení poplatku na zlepšení životního prostředí pro vlastníky bytů v bytovkách (týká
se kanalizace)
Předsedající seznámil přítomné zastupitele s návrhem týkajícím se výše poplatku na zlepšení
životního prostředí pro vlastníky bytů v bytovkách č.p. 66 a 52 v Hatích a to ve výši 15 000
Kč, za každou bytovou jednotku.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Skuhrov schvaluje výši poplatku na zlepšení životního prostředí pro
vlastníky bytů v bytovkách č.p. 66 a 52 v Hatích a to ve výši 15 000 Kč pro každou bytovou
jednotku.
Výsledek hlasování: Pro 7 členů, Proti 0 členů, Zdrželi se 0 členů
Usnesení č. 284 bylo schváleno.
Diskuse:
- Dotaz na kontejnery na tříděný odpad – přidání kontejnerů nebo častější vývoz –
občané by měli především dodržovat správné třídění odpadu (platí pro všechny osady
v obci), aby to za ně nemusel dělat vždy nějaký dobrovolník, a hlavně využívat všech
nádob k tříděnému odpadu určených!!!!!!!!!! V současné době je hlavně tříděno do
velkých nádob a tam kde je potřeba s odpadem manipulovat tyto nádoby zůstávají
prázdné.
- Třídění elektroodpadu – do budoucna bude elektroodpad oplocen a uzamčen. Dále pak
bude určena osoba, která se bude o tento odpad starat.
- Revizní šachty – v současné době je odběr předjednán s firmou v Žebráce, která se
prodejem těchto nádob zabývá, větší odběr bude proveden na základě dohody
s občany.
- Úhrada poplatku na zlepšení životního prostředí – poplatek je nutné uhradit dle
smlouvy do 31.8.2017.
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Předsedající ukončil zasedání zastupitelstva v 19:30 hod.
Příloha zápisu:
1) Prezenční listiny
Zápis byl vyhotoven dne 10.8.2017
Zapisovatel:………………………….
Ověřovatelé: ………………………………dne………………….
………………………………dne………………….
Starosta:………………………………..dne……………………..
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