Obec Skuhrov
Zastupitelstvo obce Skuhrov

Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Skuhrov,
konaného dne 3.10.2018 od 18:30 hod.
Zahájení zasedání zastupitelstva
Zasedání Zastupitelstva obce Skuhrov (dále též jako „zastupitelstvo“) bylo
zahájené 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 Milana Knopa a Vladimír
Linhart st. 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 Milana Knopa a
Vladimíra Linharta st. a zapisovatelem paní Martinu Zálomovou.
Výsledek hlasování: Pro 9 členů Proti 0 členů Zdrželi se 0 členů
Usnesení č. 377 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 schválení zadání změny č. 4
územního plánu Obce Skuhrov, výběrové řízení na vodovodní přípojky Skuhrov
a Drahlovice, rozhodnutí o zrušení zadávacího řízení pro projektovou
dokumentaci na kanalizaci v obci Skuhrov a Drahlovice, projednání mimořádné
odměny starosty po skončení funkčního období, schválení nákupu dámské
uniformy vycházkové pro SDH Hatě.
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Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Skuhrov schvaluje následující program veřejného
zasedání:
1) Zahájení, návrh ověřovatelů zápisu a zapisovatele
2) Informace starosty
3) Zpráva finančního výboru
4) Zpráva kontrolního výboru
5) Zpráva kulturního výboru
6) Informace o rozpočtovém opatření č. 8
7) Informace o provedené revizi obecní knihovny knihovnou J. Drdy Příbram
8) Schválení nabídky z výběrového řízení na provoz kanalizace Hatě,
Hodyně
9) Smlouva o pronájmu prodejny v Drahlovicích
10)
Schválení zadání změny č. 4 územního plánu Obce Skuhrov
11)
Výběrové řízení na vodovodní přípojky Skuhrov – Drahlovice
12)
Rozhodnutí o zrušení zadávacího řízení pro projektovou
dokumentaci na kanalizaci v obci Skuhrov a Drahlovice
13)
Projednání mimořádné odměny starosty po skončení funkčního
období
14)
Schválení nákupu dámské uniformy vycházkové pro SDH Hatě
15)
Diskuze
Výsledek hlasování: Pro 9 členů Proti 0 členů Zdrželi se 0 členů
Usnesení č. 378 bylo schváleno.
Informace starosty
Starosta obce na prvním místě poděkoval zastupitelům a občanům za spolupráci
v již téměř uplynulém volebním období. Dále informoval o tom, že za poslední
volební období bylo v obci proinvestováno cca 50 000 000 Kč. Z této částky
obec investovala z vlastních zdrojů cca 24 600 000 Kč. Investice byly hlavně do
vodovodu ve Skuhrově a Drahlovicích, dále pak do kanalizace v Hatích a
Hodyni, investováno bylo do rekonstrukce požární nádrže v Hatích, do dvou
dětských hřišť v Hatích a Hodyni a do dalších drobných projektů.
Starosta obce rovněž informoval přítomné o stavu kanalizace v Hatích a Hodyni.
V Hatích došlo k neoprávněnému připojení ke kanalizaci, která byla zjištěna
v záchytné jímce. Z tohoto důvodu bude provedeno vyčištění této jímky,
kontroly kanalizace a dále zjištění kdo se neoprávněně připojil na
nezkolaudovanou kanalizaci. Veškeré úkony zmiňované výše budou plně
hrazeny tím, kdo se na kanalizaci neoprávněně připojil. Další informace se
týkala frézování vozovky v obcích Hatě a Hodyně, která začne 4.10.2018. Ve
dnech 17., 18. a 19.10.2018 bude probíhat asfaltování vozovky.
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Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Skuhrov bere na vědomí informace pana starosty.
Usnesení č. 379 bylo schváleno.
Informace o rozpočtovém opatření č. 8
Starosta Marhoul přednesl úpravy provedené rozpočtovým opatřením č. 8
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Skuhrov bere na vědomí informaci o rozpočtovém opatření
č. 8 ze dne 31.8.2018.
Usnesení č. 380 – zastupitelstvo vzalo na vědomí
Zpráva finančního výboru
Zprávu finančního výboru přednesl pan Knop - bez připomínek.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Skuhrov bere na vědomí zprávu finančního výboru.
Usnesení č. 381 bylo schváleno
Zpráva kontrolního výboru
Zprávu kontrolního výboru přednesl pan Mottl - bez připomínek
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Skuhrov bere na vědomí zprávu kontrolního výboru.
Usnesení č. 382 bylo schváleno.
Zpráva kulturního výboru
Zprávu kulturního výboru přednesl pan Linhart Vladimír ml. – bez připomínek
Zastupitelstvo obce Skuhrov bere na vědomí zprávu kulturního výboru.
Usnesení č. 383 bylo schváleno
Informace o provedené revizi obecní knihovny, knihovnou J. Drdy Příbram
Informaci o provedené revizi přednesl p. Marhoul. Zpráva se týkala stavu knih
v místní knihovně.
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Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Skuhrov bere na vědomí informaci o provedené revizi
obecní knihovny, knihovnou J. Drdy Příbram.
Usnesení č. 384 bylo schváleno.
Schválení nabídky z výběrového řízení na provoz vodohospodářské
infrastruktury VHI
Starosta přednesl nabídky z výběrového řízení na provoz vodohospodářské
infrastruktury VHI. Jedinou nabídkou byla nabídka firmy AGUACONSULT,
spol. s r.o. ve výši 6,39 Kč/m³.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje nabídku z výběrového řízení na provoz
vodohospodářské infrastruktury VHI. Zastupitelstvo tímto pověřuje starostu
obce k podpisu provozní smlouvy s vybraným uchazečem firmou
AGUACONSULT, spol. s r.o.
Výsledek hlasování: Pro 9 členů Proti 0 členů Zdrželi se 0 členů
Usnesení č. 385 bylo schváleno.
Schválení smlouvy o pronájmu prodejny v Drahlovicích
Starosta seznámil přítomné s tím, že v případě pronájmu prodejny
v Drahlovicích, byla obecnímu úřadu Skuhrov doručena pouze jedna nabídka a
to panu Le Viet Hungovi a paní Thuy Phuong Nguyen. Z tohoto důvodu bude
prodejna pronajata výše uvedeným za měsíční nájem 200 Kč. Předpokládané
otevření obchodu v Drahlovicích je 18.10.2018.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Skuhrov schvalují smlouvu o pronájmu prodejny
v Drahlovicích panu Le Viet Hungovi a paní Thuy Phuong Nguyen
s měsíčním nájmem 200 Kč.
Výsledek hlasování: Pro 9 členů Proti 0 členů Zdrželi se 0 členů
Usnesení č. 386 bylo schváleno.
Schválení zadání změny č. 4 územního plánu Obce Skuhrov
Informaci o změně č. 4 v územním plánu Obce informoval pan starosta
Marhoul.
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Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Skuhrov schvaluje zadání změny č. 4 územního plánu
Obce Skuhrov zpracované pořizovatelem MÚ Beroun, odboru územního
plánování a regionálního rozvoje, Husovo nám. 68, Beroun
Výsledek hlasování: Pro 9 členů Proti 0 členů Zdrželi se 0 členů
Usnesení č. 387 bylo schváleno.
Výběrové řízení vodovodní přípojky Skuhrov - Drahlovice
Starosta Marhoul informoval přítomné o průběhu výběrového řízení na
vyhotovení vodovodních přípojek Skuhrov – Drahlovice. Nejvýhodnějším
zhotovitelem dle tohoto řízení je firma TSB Facility s nabídkou 1 499 891,97
Kč.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Skuhrov schvaluje vyloučené účastníky výběrového řízení
veřejný vodovod Skuhrov – Drahlovice II. etapa – vodovodní přípojky firmy
Ekoweststav s.r.o., FABREALSTAV, s.r.o. a Warstav, spol. s r.o. z důvodů
nesplnění požadavků zadavatele.
Zastupitelstvo obce Skuhrov schvaluje nejvýhodnější nabídku firmy TSB
Facility s.r.o. ve výši 1 499 891,97 Kč. Zadavatel rozhodl o výběru
nejvýhodnější nabídky. Zadavatel se ztotožnil s doporučením hodnotící komise.
Zastupitelstvo obce Skuhrov pověřuje starostu obce k podpisu smlouvy
s vítězným uchazečem.
Výsledek hlasování: Pro 9 členů Proti 0 členů Zdrželi se 0 členů
Usnesení č. 388 bylo schváleno.
Rozhodnutí o zrušení zadávacího řízení pro projektovou dokumentaci
kanalizace Skuhrov – Drahlovice.
Rozhodnutí o zrušení tohoto zadávacího řízení přednesl pan Marhoul.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Skuhrov schvaluje rozhodnutí o zrušení zadávacího řízení
pro projektovou dokumentaci kanalizace Skuhrov - Drahlovice.
Výsledek hlasování: Pro 9 členů Proti 0 členů Zdrželi se 0 členů
Usnesení č. 389 bylo schváleno.
Projednání mimořádné odměny starosty po skončení funkčního období
Návrh na mimořádnou odměnu starostovi obce Josefu Marhoulovi byl předložen
ke schválení Martinou Zálomovou a to z důvodu výstavby kanalizace, vodovodu
a rekonstrukce požární nádrže v Hatích a to ve výši jednoho měsíčního platu.
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Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Skuhrov schvaluje mimořádnou odměnu starostovi obce
Josefu Marhoulovi po skončení funkčního období ve výši jednoho měsíčního
platu. Odstupující starosta po skončení funkčního období má dle zákona o
obcích platného od 1.1.2018 nárok na odchodné ve výši čtyř měsíčních odměn.
Vyplácí se jednorázově v nejbližším výplatním termínu.
Výsledek hlasování: Pro 7 členů Proti 0 členů Zdrželi se 2 členů
(Marhoul Josef a Dolejší Štěpán)
Usnesení č. 390 bylo schváleno.
Schválení nákupu dámské uniformy pro SDH Hatě
Paní Martina Zálomová navrhla zastupitelům ke schválení nákup jedné dámské
uniformy vycházkové pro SDH Hatě.
Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce Skuhrov schvaluje nákup jedné dámské uniformy
vycházkové pro SDH Hatě.
Výsledek hlasování: Pro 9 členů Proti 0 členů Zdrželi se 0 členů
Usnesení č. 391 bylo schváleno.
Diskuse:
- V osadě v Hatích za kůlnou je dlouhá olše nebezpečně nakloněna hrozící
pádem. Je potřeba provést rizikové kácení, které je domluveno. Starosta
přislíbil kontaktování pana Krtka, který olši podrží aby nevhodně
nespadla.
- Pokácené dřevo postižené kůrovcem – zájemce má zájem o odkup a za
jakých podmínek. Starosta bude zájemce informovat s přesnými
informacemi.
- Další dotaz se týkal asfaltu na úpravu cesty k chatám. Spolu
s asfaltováním toto není možné. Ovšem po vyfrézování zůstanou zásoby
recyklátu, které budou možné pro toto využít.
- Dotaz kdy bude možné připojení ke kanalizaci – po kolaudaci, která
proběhne v listopadu.
- Další dotaz se týkal případných oslav ku 100 letům od založení naší
republiky. Obec prozatím nic neplánovala, ovšem bere toto jako velice
dobrý podnět. Předběžně byl ustanoven termín na 27.10. od cca 15 hodin.
- Další dotaz se týkal otázky, zda je možné zřídit vyhlášku, aby občané
venčící své psy odklízeli výkaly, které vzniknou. Možné to je, ovšem
vždy to budou občané kdo ji budou muset dodržovat a některé věci by
měli být automatické i bez vyhlášky.
- Dotaz na nebezpečný odpad – bude objednáno.
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- Dotaz na přesun kontejnerů od autobusové zastávky – prozatím je potřeba
se zamyslet celkově nad odpadovým hospodářstvím v obci a případně
nalézt opravdu vhodné místo pro přesun těchto kontejnerů.
Předsedající ukončil zasedání zastupitelstva v 20:00 hod.
Příloha zápisu:
1) Prezenční listiny
Zápis byl vyhotoven dne 3.10.2018
Zapisovatel:………………………….
Ověřovatelé: ………………………………dne………………….
………………………………dne………………….

Starosta:………………………………..dne……………………..
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