Obec Skuhrov
Zastupitelstvo obce Skuhrov

Zápis z mimořádného zasedání Zastupitelstva obce Skuhrov,
konaného dne 9.11.2017 od 18:00 hod.
Zahájení zasedání zastupitelstva
Zasedání Zastupitelstva obce Skuhrov (dále též jako „zastupitelstvo“) bylo zahájeného 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 osm 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 Martin Mottl a
zapisovatelem paní Martinu Zálomovou. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Skuhrov určuje ověřovateli zápisu pana Martina Mottla a pana Milana
Knopa a zapisovatelem paní Martinu Zálomovou.
Výsledek hlasování: Pro 8 členů Proti 0 členů Zdrželi se 0 členů
Usnesení číslo 285 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 žádost paní Erbové a o bod žádost SDH Drahlovice. Zároveň byl
z předmětu jednání stažen bod číslo 8 projednání žádosti pana Krtka na odprodej panelů.
Program mimořádného zasedání Zastupitelstva
1) Zahájení, návrh ověřovatelů zápisu a zapisovatele
2) Informace starosty
3) Informace o rozpočtovém opatření č. 7, č. 8 a č. 9
4) Revokace usnesení č. 219 z 19.12.2016 z důvodu neúplně zapsaného zápisu
5) Schválení smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene (vodovodní
přípojky v obci Skuhrov) budoucí povinný Státní pozemkový úřad
6) Projednání žádost pana Linky o odkoupení obecního pozemku parc. č. 372 v k.ú.
Skuhrov pod Brdy
7) Projednání organizace „Rozsvícení vánočního stromu“
8) Projednání žádosti p. Fajka „Pořízení změny územního plánu“, pozemek parc. č.
294/9 a 294/10 v k.ú. Skuhrov pod Brdy část obce Hatě
9) Žádost paní Erbové
10) Žádost SDH Drahlovice
Výsledek hlasování: Pro 8 členů Proti 0 členů Zdrželi se 0 členů
Usnesení číslo 286 bylo schváleno.
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Informace o rozpočtovém opatření č. 7
Předsedající p. Marhoul informoval o změnách provedených rozpočtovým opatřením č.7 (viz
příloha)
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Skuhrov bere na vědomí informace o změnách provedených
rozpočtovým opatřením č. 7 (viz příloha)
Usnesení č. 287 bylo schváleno
Informace o rozpočtovém opatření č. 8
Předsedající p. Marhoul informoval o změnách provedených rozpočtovým opatřením č.8 (viz
příloha)
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Skuhrov bere na vědomí informace o změnách provedených
rozpočtovým opatřením č. 8 (viz příloha)
Usnesení č. 288 bylo schváleno
Informace o rozpočtovém opatření č. 9
Předsedající p. Marhoul informoval o změnách provedených rozpočtovým opatřením č.9 (viz
příloha)
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Skuhrov bere na vědomí informace o změnách provedených
rozpočtovým opatřením č. 9 (viz příloha)
Usnesení č. 289 bylo schváleno
Informace starosty
Starosta obce informoval přítomné o průběhu výstavby kanalizace v naší obci. Od 6.11. začne
vytyčování el. Energie a plynu, dále výkopové práce na komunikaci od pohostinství v Hatích
směrem nahoru. Současně s tím začnou probíhat práce na kanalizačních přípojkách.
Dále informoval o zahájení rekonstrukce požární nádrže v Hatích.
Další informace se týkala rekonstrukce silnice II/115, která bude probíhat v příštích létech.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Skuhrov bere na vědomí informace starosty.
Usnesení č. 290 bylo schváleno.
Revokace usnesení č. 219 z 19.12.2016 z důvodu neúplně zapsaného zápisu
Usnesení č. 219 z 19.12.2016 se týká zvýšení mezd zastupitelů od 1.1.2017 o 4 %. V zápise
z 19.12.2016 byl proveden neúplný zápis týkající se data účinnosti tohoto zastupiteli
schváleného bodu.
Návrh usnesení:
Z důvodu neúplně zapsaného zápisu z 19.12.2016 starosta navrhuje revokovat tento bod, tak,
že původní text usnesení se ruší a nahrazuje se následovně – zvýšení odměn zastupitelů platí
od 1.1.2017.
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Výsledek hlasování: Pro 8 členů, Proti 0 členů, Zdrželi se 0 členů
Usnesení č. 291 bylo schváleno.
Schválení smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene (vodovodní přípojky
v obci Skuhrov) budoucí povinný Státní pozemkový úřad
Pan Marhoul seznámil přítomné s touto smlouvou týkající se zřízení věcného břemene pro
budoucího povinného Státní pozemkového úřadu. Tato věcná břemene se týkají vodovodních
přípojek pro pana Peštu a pana Frühaufa ve Skuhrově.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Skuhrov schvaluje smlouvu o smlouvě budoucí na zřízení věcného
břemene (vodovodní přípojky v obci Skuhrov) budoucí povinný Státní pozemkový úřad.
Výsledek hlasování: Pro 7 členů, Proti 0 členů, Zdrželi se 1 člen
Usnesení č. 292 bylo schváleno.
Projednání žádosti pana Linky o odkoupení obecního pozemku parc. č. 372 v k.ú.
Skuhrov pod Brdy
Pan Marhoul přednesl žádost pana Linky na odkoupení obecního pozemku parc. č. 372 v k.ú.
Skuhrov pod Brdy. Zastupitelé se shodli, že s prodejem předmětného pozemku nesouhlasí.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Skuhrov neschvaluje prodej obecního pozemku parc. č. 372, v k.ú.
Skuhrov pod Brdy žadateli panu Linkovi.
Výsledek hlasování: Pro 8 členů, Proti 0 členů, Zdrželi se 0 členů
Usnesení č. 293 bylo schváleno.
Projednání organizace „Rozsvícení vánočního stromu“
Předsedající seznámil přítomné s termínem akce a to 2.12.2017. SDH Drahlovice zajistí jako
v předešlých letech stavbu stanu a ozvučení akce a SDH Hatě zajistí občerstvení na této akci.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Skuhrov bere na vědomí projednání organizace „Rozsvícení vánočního
stromu“.
Usnesení č. 294 bylo schváleno.
Projednání žádosti pana Fajka „Pořízení změny územního plánu“, pozemek parc. č. 294/9
a 294/10 v k.ú. Skuhrov pod Brdy část obce Hatě.
Pan Marhoul přednesl žádost pana Fajka na úpravu územního plánu. Zastupitelé se rozhodli, že
uvedená žádost bude odborně posouzena a následně poté bude na veřejném zasedání sděleno
stanovisko, zda bude tato žádost schválena či nikoliv.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Skuhrov se ve věci žádosti pana Fajka rozhodlo takto. Žádost bude
odborně posouzena a následně zastupitelé oznámí stanovisko na veřejném zasedání obce.
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Výsledek hlasování: Pro 8 členů, Proti 0 členů, Zdrželi se 0 členů
Usnesení č. 295 bylo schváleno.
Žádost paní Erbové
Tuto žádost přednesl předsedající pan Marhoul. Žádost se týká opravy chodníku na
Drahlovicích. Zřízení chodníku od nové zástavby v Drahlovicích směrem k pohostinství v obci.
Zřízení osvětleného přechodu pro chodce a dále zřízení zpomalovacích prvků v obci.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Skuhrov schvalují pro rok 2018 zřízení zpomalovacích prvků v obci
(radary měřící rychlost v obci). Neschvalují opravy a zřizování chodníků a přechodu. Tyto
záležitosti budou řešeny dle rekonstrukce komunikace II/215, která bude probíhat.
Výsledek hlasování: Pro 8 členů, Proti 0 členů, Zdrželi se 0 členů
Usnesení č. 296 bylo schváleno.
Žádost SDH Drahlovice
Žádost přednesla pí. Zálomová a týká se zakoupení jednoho kusu savice pro mladé hasiče, kteří
naši obec úspěšně reprezentují.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Skuhrov schvaluje žádost SDH Drahlovice na zakoupení jednoho kusu
savice.
Výsledek hlasování: Pro 8 členů, Proti 0 členů, Zdrželi se 0 členů
Usnesení č. 297 bylo schváleno.
Diskuse:
- p. Uriánek - příspěvek na zlepšení životního prostředí pro bytový dům č.p. 66 – obec
zaslala bytovému domu novou smlouvu, přičemž neobdržela od sdružení správné
kontaktní údaje – vše bude dále řešeno
- p. Procházka – „poděkoval“ zastupitelům obce za nic nedělání ve vztahu k odlétajícím
kamínkům ze zasypaných výkopů po položení kanalizace
- pí. Chlebounová – dotaz zda bude provedena úprava cesty dolů od pohostinství, kdy
komunikace je špatně sjízdná (výmoly, velké kameny) – obec bude řešit
- pí. Chlebounová – dotaz zda budou hromadně zakoupeny šachty pro kanalizační
přípojky – dotaz odpověděl pan starosta, ano budou kupovány hromadně pokud o to
budou mít občané zájem, přičemž občané budou ještě ovšem informováni.
- pí. Jirásková – zda je dotace vyřízena – ano dotace je připravena k čerpání
- p. Uriánek – dotaz zda budou prováděny opravy cest, na kterých se nebude pracovat a
zda bude zajištěna likvidace děr na těchto komunikacích.
- Rozbor vody ve studánce – obec není povinna tento rozbor vyhotovovat, protože to není
zdroj vody, který by obec vlastnila, ale i přesto až bude prováděn rozbor u veřejného
vodovodu v Drahlovicích bude proveden i rozbor vody v této studánce
- Osvětlení cesty ke studánce- toto osvětlení určitě v nejbližší době prováděno nebude, je
nutná projektová dokumentace a v současné době jsou potřeba finance situovat do akcí,
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-

které běží (kanalizace, vodovod, rekonstrukce požární nádrže, opravy komunikací
apod.)
Dotaz zda není ohroženo plnění dle smlouvy (týká se kanalizace) – konec stavby
hlavního kanalizačního řádu je plánován dle smlouvy do srpna 2018.

Předsedající ukončil zasedání zastupitelstva v 19:00 hod.
Příloha zápisu:
1) Prezenční listiny
Zápis byl vyhotoven dne 9.11.2017
Zapisovatel:………………………….
Ověřovatelé: ………………………………dne………………….
………………………………dne………………….
Starosta:………………………………..dne……………………..
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