Obec Skuhrov
Zastupitelstvo obce Skuhrov

Zápis z mimořádného zasedání Zastupitelstva obce Skuhrov,
konaného dne 1.8.2018 od 19:00 hod.
Zahájení zasedání zastupitelstva
Zasedání Zastupitelstva obce Skuhrov (dále též jako „zastupitelstvo“) bylo zahájeného v 19:00
hodin starostou obce Josefem Marhoulem (dále jako „předsedající“).
Předsedající schůze dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva (příloha č. 1)
konstatoval, že přítomno je pět 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 slečnu Ing. Lucii Živnou a pana Miloslava
Plzenského a zapisovatelem paní Martinu Zálomovou. K návrhu nebyly vzneseny žádné
protinávrhy.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Skuhrov určuje ověřovatele zápisu pana Miloslava Plzenského a slečnu
Ing. Lucii Živnou a zapisovatelem paní Martinu Zálomovou.
Výsledek hlasování: Pro 5 členů Proti 0 členů Zdrželi se 0 členů
Usnesení číslo 365 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 body seznámení s rozpočtovými opatřeními č. 5, 6, 7, nabídku paní Benákové a
záměr o pronájmu pohostinství v Hatích.
Program mimořádného zasedání Zastupitelstva
1) Zahájení, návrh ověřovatelů zápisu a zapisovatele
2) Informace starosty
3) Schválení přijetí dotace a uzavření veřejnoprávní smlouvy s Infrastrukturním fondem
Středočeského kraje
4) Projednání zadávací dokumentace pro výběr provozovatele VH infrastruktury
5) Schválení objednávky na zpracování žádosti o poskytnutí podpory na projekt
„Rekonstrukce vodní nádrže v Hodyni“
6) Schválení objednávky na výběr zhotovitele projektové dokumentace pro akci
„Splašková kanalizace v obci Skuhrov a Drahlovice“
7) Informace o rozpočtovém opatření č. 5
8) Informace o rozpočtovém opatření č. 6
9) Informace o rozpočtovém opatření č. 7
10) Nabídka paní Benákové
11) Záměr pronájmu pohostinství v Hatích
Výsledek hlasování: Pro 5 členů Proti 0 členů Zdrželi se 0 členů
Usnesení číslo 366 bylo schváleno.
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Informace starosty
-

starosta informoval o situace ve výstavbě kanalizace v Hatích a Hodyni
dále informoval o stavu ve výběrovém řízení na vodovodní přípojky v obcích Skuhrov
a Drahlovice, na první výběrové řízení, které proběhlo 9.7.2018 nebyly doručeny žádné
obálky s nabídkami, další kolo výběrového řízení proběhne 15.8.2018.

Zastupitelstvo obce Skuhrov bere na vědomí informace starosty obce.
Usnesení č. 367 bylo schváleno
Schválení přijetí dotace a uzavření veřejnoprávní smlouvy s Infrastrukturním fondem
Středočeského kraje
Informaci přednesl starosta Marhoul s tím, že obec získala dotaci od výše jmenovaného fondu
ve výši 1 555 756 Kč na „Splaškovou kanalizaci v obcích Hatě a Hodyně“
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Skuhrov schvaluje přijetí dotace ve výši 1 555 756 Kč z rozpočtu
Středočeského kraje ze Středočeského Infrastrukturního fondu a uzavření veřejnoprávní
smlouvy o poskytnutí dotace na realizaci projektu „Splašková kanalizace v obcích Hatě a
Hodyně“, ev. č. projektu ISF/ŽIV/o35480/2018.
Výsledek hlasování: Pro 5 členů Proti 0 členů Zdrželi se 0 členů
Usnesení číslo 368 bylo schváleno.
Informace o rozpočtovém opatření č. 5
Předsedající p. Marhoul informoval o změnách provedených rozpočtovým opatřením č.5 (viz
příloha) ze dne 31.5.2018.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Skuhrov bere na vědomí informace o změnách provedených
rozpočtovým opatřením č. 5 (viz příloha) ze dne 31.5.2018.
Usnesení č. 369 bylo schváleno
Informace o rozpočtovém opatření č. 6
Předsedající p. Marhoul informoval o změnách provedených rozpočtovým opatřením č.6 (viz
příloha) ze dne 30.6.2018.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Skuhrov bere na vědomí informace o změnách provedených
rozpočtovým opatřením č. 6 (viz příloha) ze dne 30.6.2018
Usnesení č. 370 bylo schváleno

Informace o rozpočtovém opatření č. 7
Předsedající p. Marhoul informoval o změnách provedených rozpočtovým opatřením č.7 (viz
příloha) ze dne 30.6.2018.
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Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Skuhrov bere na vědomí informace o změnách provedených
rozpočtovým opatřením č. 7 (viz příloha) ze dne 30.6.2018.
Usnesení č. 371 bylo schváleno
Projednání zadávací dokumentace pro výběr provozovatele VH infrastruktury
Starosta obce seznámil přítomné s touto zadávací dokumentací, na základě které proběhne
výběrové řízení na provozovatele splaškové kanalizace v obcích Hatě a Hodyně.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Skuhrov schvalují zadávací dokumentaci pro výběr provozovatele VH
infrastruktury
Výsledek hlasování: Pro 5 členů, Proti 0 členů, Zdrželi se 0 členů
Usnesení č. 372 bylo schváleno.
Schválení objednávky na zpracování žádosti o poskytnutí podpory na projekt
„Rekonstrukce vodní nádrže v Hodyni“
Předsedající seznámil přítomné s touto objednávkou, jedná se o žádost na získání dotace pro
tento projekt.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Skuhrov schvaluje objednávku na zpracování žádosti o poskytnutí
podpory na projekt „Rekonstrukce vodní nádrže v Hodyni“.
Výsledek hlasování: Pro 5 členů, Proti 0 členů, Zdrželi se 0 členů
Usnesení č. 373 bylo schváleno.
Schválení objednávky na výběr zhotovitele projektové dokumentace pro akci „Splašková
kanalizace v obci Skuhrov a Drahlovice“
Starosta seznámil přítomné s touto objednávkou.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Skuhrov schvalují objednávku na výběr zhotovitele projektové
dokumentace pro akci „Splašková kanalizace v obci Skuhrov a Drahlovice“
Výsledek hlasování: Pro 5 členů, Proti 0 členů, Zdrželi se 0 členů
Usnesení č. 374 bylo schváleno.
Nabídka paní Benákové
Předsedající seznámil přítomné s žádostí paní Benákové, která jako zástupce kupujícího objekt
„Sladovny“ ve Skuhrově, požádala zastupitele o stanovisko k rekontrukci, která by měla
v tomto objektu proběhnout a to přestavba na pivovar s restaurací, zázemím pro hudební akce,
do budoucna s vybudováním rybníku nebo bazénu, plážového volejbalu, posilovny a wellnes.
Stanovisko obce se týká souhlasu s touto rekonstrukcí a případné možnosti připojení na
plynovod, kanalizaci a vodovod. Zastupitelé obce nemají výhrad k těmto aktivitám. Jednotlivé
připojení by ovšem bylo odvislé od situace. V prvním zájmu jsou potřeby obyvatel v místní
lokalitě.
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Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Skuhrov bere na vědomí a souhlasí s nabídkou paní Benákové (viz výše).
Výsledek hlasování: Pro 5 členů, Proti 0 členů, Zdrželi se 0 členů
Usnesení č. 375 bylo schváleno.

Záměr pronájmu pohostinství v Hatích
Předsedající seznámil přítomné se záměrem pronájmu pohostinství v Hatích, z důvodu
ukončení nájemní smlouvy se současným nájemcem.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Skuhrov schvaluje vyvěšení záměru o pronájmu pohostinství v Hatích
Výsledek hlasování: Pro 5 členů, Proti 0 členů, Zdrželi se 0 členů
Usnesení č. 376 bylo schváleno.
Diskuse:
- dotaz na zastupitele týkající se kanalizační přípojky pro bytové dům č.p. 66. Zda dá
obec souhlas s vyhotovením projektové dokumentace kanalizační přípojky pro tento
dům a zda může být provedena výměna přípojky v rozměru 150 mm za větší rozměr
200 mm, kterou by si obyvatelé bytového domu uhradili, dále pak na předání kopie
technické dokumentace, kterou by bylo možné předat jejich projektantovi.
Dotazujícímu byl předán kontakt na projektanta kanalizačních přípojek prováděných v
obci, který by se měl k tomuto vyjádřit. Dále dotazující zašle žádost na obecní úřad, kde
budou všechny požadavky konkretizovány.
- dotaz zda byl proveden rozbor vody v opravené nádrži v Hatích – prozatím ne bude
vyhotoven spolu s rozbory vody na vodárně v Drahlovicích.
- informace občanů – nesvítí některé pouliční osvětlení ve Skuhrově a v Hatích –
objednávka na opravu je odeslána.
Předsedající ukončil zasedání zastupitelstva v 20.00 hod.
Příloha zápisu:
1) Prezenční listiny
Zápis byl vyhotoven dne 1.8.2018
Zapisovatel:………………………….
Ověřovatelé: ………………………………dne………………….
………………………………dne………………….
Starosta:………………………………..dne……………………..
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