Obec Skuhrov
Zastupitelstvo obce Skuhrov

Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Skuhrov,
konaného dne 21.12.2017, od 18:00 hod.
Zahájení zasedání zastupitelstva
Zasedání Zastupitelstva obce Skuhrov (dále též jako „zastupitelstvo“) bylo
zahájené v 18:00 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 Ladislava Linharta ml. a
Martina Mottla 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 Ladislava
Linharta ml. a Martina Mottla a zapisovatelem paní Martinu Zálomovou.
Výsledek hlasování: Pro 7 členů Proti 0 členů Zdrželi se 0 členů
Usnesení č. 298 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. Program zasedání byl rozšířen o bod 17 a to schválení dodatku ke
smlouvě o úvěru s Českou spořitelnou a.s., o bod 18 schválení ukončení
smlouvy o spolupráci s MěÚ Beroun a o bod 19 projednání dohody o změně
veřejnoprávní smlouvy s MěÚ Beroun.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Skuhrov schvaluje následující program veřejného
zasedání:
1) Zahájení, návrh ověřovatelů zápisu a zapisovatele
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2) Informace starosty
3) Zpráva finančního výboru
4) Zpráva kontrolního výboru
5) Zpráva kulturního výboru
6) Schválení návrhu rozpočtu Obce Skuhrov na rok 2018
7) Schválení střednědobého výhledu rozpočtu na léta 2018 až 2020
8) Schválení návrhu rozpočtu DSO Horymír na rok 2018
9) Informace o rozpočtovém opatření č. 10
10)
Projednání příkazní smlouvy k vypracování žádosti na
spolufinancování kanalizace v rámci výzvy hejtmana Stř. kraje
11)
Schválení smlouvy o zřízení věcných břemen na pozemek parc. č.
389/2 (povinný pozemek)
12)
Projednání záměru prodeje části pozemku parc. č. 328/7 o výměře
cca 40 m²
13)
Projednání stížnosti Marcely a Pavla Kohákových na starostu obce
ve věci odstranění oplocení na pozemku parc. č. 254/30
14)
Projednání možnosti vybudování splaškové kanalizace v obcích
Skuhrov a Drahlovice
15)
Informace – aktualizace veřejné knihovny
16)
Projednání žádosti pana Fajka a paní Valkounové na změnu
územního plánu pro pozemky parc. č. 294/9 a 294/10
17)
Projednání dodatku ke smlouvě o úvěru s Českou spořitelnou a.s.
18)
Projednání ukončení smlouvy o spolupráci s MěÚ Beroun
19)
Projednání dohody o změně veřejnoprávní smlouvy s MěÚ Beroun
Výsledek hlasování: Pro 7 členů Proti 0 členů Zdrželi se 0 členů
Usnesení č. 299 bylo schváleno.
Informace starosty
Starosta obce informoval přítomné zastupitele a hosty o dopisu obdrženém od
společnosti AVE (bývalé TS Beroun) ve věci zvyšování ceny za likvidaci
komunálního odpadu o 3%. Pro občany se v této věci nic nemění, poplatek ve
výši 75 Kč za odvoz jedné nádoby zůstává nezměněn i pro rok 2018.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Skuhrov bere na vědomí informace pana starosty.
Usnesení č. 300 bylo schváleno.
Informace o rozpočtovém opatření č. 10
Pan Marhoul přednesl rozpočtové opatření č. 10, která je přílohou tohoto
usnesení – bez připomínek.
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Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Skuhrov bere na vědomí rozpočtové opatření č. 10.
Výsledek hlasování: Pro 7 členů Proti 0 členů Zdrželi se 0 členů
Usnesení č. 301 bylo schváleno.
Zpráva finančního výboru
Zprávu přednesl pan Ladislav Linhart ml. – bez připomínek.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo bere na vědomí zprávu finančního výboru.
Usnesení č. 302 bylo schváleno.
Zpráva kontrolního výboru
Zprávu přednesl pan Martin Mottl – bez připomínek.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo bere na vědomí zprávu kontrolního výboru.
Usnesení č. 303 bylo schváleno
Zpráva kulturního výboru
Zprávu přednesl pan Ladislav Linhart – bez připomínek
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo bere na vědomí zprávu kulturního výboru.
Usnesení č. 304 bylo schváleno
Schválení návrhu rozpočtu Obce Skuhrov pro rok 2018
Návrh rozpočtu přednesla paní Martina Zálomová – bez připomínek. Návrh
rozpočtu byl umístěn na úřední desce.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje schodkový rozpočet Obce Skuhrov pro rok 2018.
Schodek rozpočtu bude řešen čerpáním úvěru od České spořitelny, a.s. a
z provozních zdrojů z minulých let.
Výsledek hlasování: Pro 7 členů Proti 0 členů Zdrželi se 0 členů
Usnesení č. 305 bylo schváleno.
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Schválení návrhu střednědobého výhledu rozpočtu pro léta 2018 až 2020
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu pro léta 2018 a 2020 přednesla paní
Martina Zálomová – bez připomínek. Návrh tohoto výhledu byl umístěn na
úřední desce.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Skuhrov schvaluje střednědobý výhled rozpočtu pro léta
2018 a 2020.
Výsledek hlasování: Pro 7 členů Proti 0 členů Zdrželi se 0 členů
Usnesení č. 306 bylo schváleno.
Schválení rozpočtu DSO Horymír pro rok 2018
Rozpočet DSO Horymír přednesla Martina Zálomová – bez připomínek.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Skuhrov schvaluje rozpočet DSO Horymír pro rok 2018
Výsledek hlasování: Pro 7 členů Proti 0 členů Zdrželi se 0 člen
Usnesení č. 307 bylo schváleno.
Projednání příkazní smlouvy k vypracování žádosti na spolufinancování
kanalizace v rámci výzvy hejtmana Stř. kraje
Starosta obce seznámil přítomné s příkazní smlouvou pro příkazníka ELCOS
GROUP s.r.o., kdy předmětem smlouvy je příprava žádosti o poskytnutí
podpory v rámci programu obnovy venkova Středočeského Fondu životního
prostředí a zemědělství na spolufinancování k projektu, v rámci aktuální výzvy
hejtmana Středočeského kraje – bez připomínek
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Skuhrov schvaluje příkazní smlouvy k vypracování žádosti
na spolufinancování k projektu kanalizace v rámci výzvy hejtmana
Středočeského kraje.
Výsledek hlasování: Pro 7 členů Proti 0 členů Zdrželi se 0 členů
Usnesení č. 308 bylo schváleno.
Schválení smlouvy o zřízení věcných břemen
Starosta seznámil přítomné se smlouvou o zřízení věcných břemen. Jedná se o
pozemek parc. č. 389/2 v katastrálním území Skuhrov pod Brdy vlastníka pana
Miroslava Šimonovského, kdy Obec je oprávněným k „Povinnému pozemku“.
Věcná břemena se zřizují z důvodu umístění kanalizace – bez připomínek.
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Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Skuhrov schvaluje smlouvu o zřízení věcných břemen na
pozemku parc. č. 389/2 v k.ú. Skuhrov pod Brdy „Povinný pozemek“
Výsledek hlasování: Pro 7 členů Proti 0 členů Zdrželi se 0 členů
Usnesení č. 309 bylo schváleno.
Projednání záměru prodeje části pozemku parc. č. 328/7 o výměře
cca 40 m²
Starosta seznámil přítomné se žádostí o odkoupení pozemku zaslanou panem
Františkem Šimonovským. Zastupitelé souhlasí se zveřejněním záměru o prodeji
nebo směně na tomto pozemku.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Skuhrov souhlasí se zveřejněním záměru o prodeji nebo
směně pozemku parc. č. 328/7 o výměře cca 40 m².
Výsledek hlasování: Pro 7 členů Proti 0 členů Zdrželi se 0 členů
Usnesení č. 310 bylo schváleno.
Projednání stížnosti Marcely a Pavla Kohákových na jednání starosty obce
Starosta seznámil přítomné hosty a zastupitele se stížností manželů Kohákových
doručené Krajskému úřadu Středočeského kraje, oddělení stížností ve věci
postupu pana Josefa Marhoula, starosty obce Skuhrov. Předmětem stížnosti je
žádost obce o odstranění oplocení na pozemku p.č. 254/30 a způsob jeho dalšího
užívání. Přítomné seznámil s řešením této stížnosti, která byla postoupena
k projednání a vyřízení kontrolnímu výboru obce. Předseda kontrolního výboru
Martin Mottl informoval přítomné o postupu řešení této stížnosti.
K danému bodu se vyjádřila paní Marcela Koháková, která trvala na přesném
zápisu, přičemž přislíbila zaslání svého vyjádření v úplném znění do datové
schránky obce, které bude přílohou tohoto zápisu, pokud bude doručen. Ve své
podstatě zpochybnila jednání obce v řešení jejich stížnosti kdy nebyly přizváni
k řešení této stížnosti a aroganci v jednání starosty obce.
Návrh usnesení:
1) Zastupitelstvo obce bere na vědomí stížnost Mgr. Marcely Kohákové a
Pavla Koháka bytem Hatě 17, Skuhrov ze dne 13.8.2017 na postup
starosty obce Skuhrov Josefa Marhoula, která byla postoupena
k vyřízení zastupitelstvu obce úřadem hejtmanky Krajského úřadu
Středočeského kraje. Zastupitelstvo obce pověřuje zastupitele Martina
Mottla, aby zpracoval a doručil stěžovatelům stručnou odpověď.
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2) Zastupitelstvo obce Skuhrov schvaluje právní jednání dosud učiněné
starostou obce ve věci neoprávněného záboru části pozemku parc. č.
254/30 v k.ú. Skuhrov pod Brdy s tím, že obec Skuhrov je výlučným
vlastníkem celého uvedeného pozemku a musí jako vlastník plnit
všechny své povinnosti a vykonávat svá vlastnická práva.
3) Zastupitelstvo obce Skuhrov schvaluje, aby bylo vypracováno přesné
geodetické vytýčení hranic pozemku parc. č. 254/30 k.ú. Skuhrov pod
Brdy a na tuto hranici bylo posunuto stávající oplocení. Termín prací
bude Mgr. Marcele Kohákové a Pavlu Kohákovi oznámen
v dostatečném předstihu.
Výsledek hlasování: Pro 7 členů Proti 0 členů Zdrželi se 0 členů
Usnesení č. 311 bylo schváleno.
Projednání možnosti vybudování splaškové kanalizace v obcích Skuhrov a
Drahlovice
Starosta obce seznámil přítomné s možností rozšíření čističky odpadních vod
v Nesvačilech a s tím případnou možnost připojení obcí Skuhrov a Drahlovice
do této čističky. V této věci bude vstoupeno v jednání se zastupiteli obce
Nesvačily a budou probíhat studie na projekt ke kanalizaci.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Skuhrov schvaluje jednání ve věci vybudování splaškové
kanalizace v obcích Skuhrov a Drahlovice.
Výsledek hlasování: Pro 7 členů Proti 0 členů Zdrželi se 0 členů
Usnesení č. 312 bylo schváleno.
Informace – aktualizace veřejné knihovny
Starosta seznámil zastupitele a přítomné hosty s aktualizací veřejné knihovny,
která byla provedena Knihovna Jana Drdy Příbram. Knihy vyřazené budou
odevzdány do sběru.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Skuhrov bere na vědomí aktualizaci veřejné knihovny a
schvaluje likvidaci vyřazených knih do sběru.
Výsledek hlasování: Pro 7 členů Proti 0 členů Zdrželi se 0 členů
Usnesení č. 313 bylo schváleno.
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Žádost pana Fajka a paní Valkounové ve věci změny územního plánu pro
pozemky parc. č. 294/9 a 294/10
Starosta seznámil přítomné s úpravou žádosti pana Fajka a paní Valkounové ve
věci změny územního plánu pro pozemky parc. č. 294/9 a 294/10. Po právním
posouzení byla tato žádost doplněna o informaci, že výše jmenovaný pan Fajk
bude změnu v územním plánu provádět na své náklady.
K tomuto bodu se vyjádřil pan Chleboun, který celou záležitost označil tak, že
obec je žalovatelná pro zmaření investice pana Jaroslava Svitáka, s kterým se
pan Fajk soudí. Přítomný pan Fajk toto označil za lež. Pan Chleboun se ve svém
projevu vyjadřoval k pozemkům pana Svitáka, které se k žádosti pana Fajka
nevztahovali. Dále zmínil aroganci starosty obce, kdy dle vyjádření pana
Chlebouna a paní Kohákové, většina občanů v naší obci smýšlejí stejně a
zvažují vytvoření petice na odvolání starosty obce. V případě místostarostky
Zálomové má pan Chleboun jistý názor, ale v podstatě si myslí, že je slušný
člověk.
Pan Chleboun vyslovil své přesvědčení, že na obecním úřadě vládne hloupost,
arogance či korupce. Dále uvedl informaci, že doposud starosta a místostarostka
nemají zveřejněné majetkové přiznání, jak ukládá zákon. Dále oznámil svoji
kandidaturu do komunálních voleb v roce 2018 a po svém vítězství ve volbách
se zaměří na kontrolu všech uzavřených smluv a v případě jakýchkoliv
pochybení povede zastupitele k zodpovědnosti.
Paní Koháková uvedla, že zastupitelé nadržují občanům, kteří nemají v obci
trvalé bydliště.
Poté manželé Kohákovi a pan Chleboun demonstrativně po projednání bodu 16
opustili jednání zastupitelstva.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Skuhrov schvaluje žádost pana Fajka a paní Valkounové
ve věci změny územního plánu pro pozemky parc. č. 294/9 a 294/10.
Výsledek hlasování: Pro 5 členů Proti 0 členů Zdrželi se 2 členové
(Zálomová Martina, Živná Lucie)
Usnesení č. 314 bylo schváleno.
Schválení dodatku ke smlouvě o úvěru s Českou spořitelnou a.s.
Starosta seznámil přítomné s dodatkem ke smlouvě o úvěru s Českou
spořitelnou a.s..
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Skuhrov schvaluje dodatek ke smlouvě o úvěru sCeskou
spořitelnou a.s..
Výsledek hlasování: Pro 7 členů Proti 0 členů Zdrželi se 0 členů
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Usnesení č. 315 bylo schváleno.
Projednání zrušení smlouvy o spolupráci s MěÚ Beroun
Starosta seznámil přítomné se zrušením smlouvy o spolupráci při poskytování
technické podpory elektronické spisové služby, která je zrušena pro její
nevyužitelnost. Elektronická spisová služba pro Obec Skuhrov byla a je
zajišťována společností Triáda s.r.o..
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Skuhrov schvaluje zrušení smlouvy o spolupráci při
poskytování technické podpory elektronické spisové služby.
Výsledek hlasování: Pro 7 členů Proti 0 členů Zdrželi se 0 členů
Usnesení č. 316 bylo schváleno.
Projednání dohody o změně veřejnoprávní smlouvy
Starosta přednesl dohodu o změně veřejnoprávní smlouvy, která se týká změny
úhrady nákladů za projednávané přestupky v obci ze současného příspěvku ve
výši 500 Kč na jednotný příspěvek ve výši 2 000 Kč. Zastupitelé si vymiňují
podmínku konkrétnosti za koho je příspěvek hrazen.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Skuhrov schvaluje dohodu o změně veřejnoprávní smlouvy
s MěÚ Beroun.
Výsledek hlasování: Pro 7 členů Proti 0 členů Zdrželi se 0 členů
Usnesení č. 317 bylo schváleno.
Předsedající ukončil zasedání zastupitelstva v 20:00 hod.
Příloha zápisu:
1) Prezenční listiny
Zápis byl vyhotoven dne 21.12.2017
Zapisovatel:………………………….
Ověřovatelé: ………………………………dne………………….
………………………………dne………………….
Starosta:………………………………..dne……………………..
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