Zápis z jednání zastupitelstva obce Skryje č. 3/2015, které se konalo
25.6.2015 od 19.00 v zasedací místnosti budovy Obecního úřadu Skryje
Přítomni: Tomáš Jelínek, Jaroslav Jedlička, Marta Kratinová Hájková, Milada Grillová,
Josef Jedlička, Jaroslav Houba, Miroslav Čonka
Omluveni:
Program:
1) zahájení, volba navrhovatelů zápisu a ověřovatelů zápisu
2) závěrečný účet Obce Skryje za rok 2014
3) zpráva Finančního výboru ke schválení účetní závěrky Obce Skryje za rok 2014
4) účetní závěrka Obce Skryje za rok 2014
5) opatření k nápravě chyb na základě zprávy z přezkumu hospodaření za rok 2014
6) smlouva o zajištění služeb pro Českou poštu, s.p. - Partner I
7) bezúplatný převod majetku ČR- SPÚ na Obec Skryje
8) různé
1. Zahájení, volba navrhovatelů zápisu a ověřovatelů zápisu.
a) starosta uvítal přítomné zastupitele a občany,
b) konstatoval, že jednání bylo řádně svoláno a vyhlášeno, že je přítomno 6 členů
zastupitelstva a zastupitelstvo je schopno se usnášet,
c) konstatoval, že zápis z minulého jednání byl ověřen a nebyly k němu připomínky,
d) Starosta seznámil s programem jednání, který byl členům ZO doručen.
Jiné připomínky nebyly.
Usnesení 18/2015
Zastupitelstvo obce bere na vědomí zápis z posledního jednání ZO.
(Přijato, všech 7 zastupitelů pro)
Usnesení 19/2015
Zastupitelstvo obce schvaluje navržený program jednání.
(Přijato, všech 7 zastupitelů pro)
e) Dále navrhlo zvolit ověřovatele zápisu Miladu Grillovou a Martu Kratinovou
Hájkovou.
(Přijato, všech 7 zastupitelů pro)
f) a za navrhovatele usnesení, Jaroslava Houbu a Jaroslava Jedličku
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(Přijato, všech 7 zastupitelů pro)
g) zapisovatelem zápisu jmenovalo Josef Jedličku
2.

Závěrečný účet Obce Skryje za rok 2014

Byl projednán a přečten Závěrečný účet Obce Skryje za rok 2014. Zastupitelstvo obce přijalo
ve věci následující usnesení:
Usnesení 20/2015
Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje Závěrečný účet Obce Skryje za rok 2014 - s
výhradou. Součástí Závěrečného účtu jsou přílohy, které jsou nedílnou přílohou tohoto
usnesení.
(Přijato, všech 7 zastupitelů pro)
3. Zpráva Finančního výboru obce ke schválení účetní závěrky Obce Skryje za rok 2014
Finanční výbor Obce Skryje vypracoval zprávu ke schválení účetní závěrky obce Skryje za
rok 2013. Zpráva byla přečtena a projednána. Zastupitelstvo obce Skryje nezjistilo, že by
účetní závěrka neposkytla v rozsahu předložených podkladů věrný a poctivý obraz předmětu
účetnictví a finanční situace účetní jednotky.
Zastupitelstvo obce přijalo ve věci následující usnesení:
Usnesení 21/2015
Zastupitelstvo obce po projednání bere na vědomí a schvaluje Zprávu Finančního výboru
obce ke schválení účetní závěrky Obce Skryje za rok 2014.
(Přijato, všech 7 zastupitelů pro)
4. Účetní závěrka Obce Skryje za rok 2014
Byla projednána a přečtena Účetní uzávěrka Obce Skryje za rok 2013.
Zastupitelstvo obce přijalo ve věci následující usnesení:
Usnesení 22/2015
Zastupitelstvo obce schvaluje dle ustanovení § 84 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o
obcích (obecní zřízení) Účetní závěrku Obec Skryje za rok 2014. Součástí účetní závěrky jsou
přílohy, které jsou nedílnou přílohou tohoto usnesení.
(Přijato, všech 7 zastupitelů pro)
5. Opatření k nápravě chyb na základě zprávy z přezkumu hospodaření za rok 2014
Byla vypracována zpráva - podání informace o plnění opatření k odstranění nedostatků na
základě zprávy z přezkumu hospodaření za rok 2013.
Zastupitelstvo obce přijalo ve věci následující usnesení:
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Usnesení 23/2015
Zastupitelstvo obce projednalo nedostatek a přijímá nápravná opatření. Přezkoumávajícímu
orgánu bude podána písemná informace o přijetí opatření k nápravě chyb a nedostatků
uvedených ve zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření do 15 dnů od projednání
závěrečného účtu obce Skryje za rok 2014.
(Přijato, všech 7 zastupitelů pro)
6. Smlouva o zajištění služeb pro Českou poštu, s.p. - Partner I
Byla projednána nová koncepce České pošty, s.p. ve věci zřizování partnerské pošty – Partner 1
ve Skryjích. V zájmu zachování poštovní pobočky ve Skryjích v rozsahu dnešních služeb byla
představena koncepce fungování pobočky od 1.10.2015.
Zastupitelstvo obce přijalo ve věci následující usnesení:
Usnesení 24/2015
Zastupitelstvo obce bere na vědomí uzavření smlouvy o zajištění služeb pro Českou poštu s.p.
formou převedení pobočky ve Skryjích na Českou poštu – Partner 1. Do 31.7.2015 bude
vypsáno výběrové řízení na pozici pracovníka poštovní pobočky ve Skryjích a administrativy
Obecního úřadu ve Skryjích s nástupem k 1.10.2015
(Přijato, všech 7 zastupitelů pro)
7. Bezúplatný převod majetku ČR- SPÚ na Obec Skryje
Byla projednána možnost převodu pozemků ve vlastnictví České republiky – Státního
pozemkového úřadu na Obec Skryje. Jedná se o pozemky pod tenisovými kurty, fotbalovým
hřištěm, pozemku zázemí místního hřbitova, pozemky pod chodníky a pozemku pod
panelovou cestou.
Zastupitelstvo obce přijalo ve věci následující usnesení:
Usnesení 25/2015
Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření smlouvy o bezplatném převodu pozemku p.č.192, 241,
240, 241/3, 664/7, 656/1, 656/7, 925/3, 925/6, 925/8 v k.ú. Skryje nad Berounkou s Českou
republikou – Státním pozemkovým úřadem ČR
(Přijato, všech 7 zastupitelů pro)

8. Různé
- udržovací práce na příkopech obecních cest u č.p.125, panelové cestě, k místnímu hřbitovu.
- úprava veřejného prostranství
- oprava komunální techniky
- opravy a udržování v roce 2015
- kulturní, společenské a sportovní akce

3

- svoz nebezpečného a velkoobjemového odpadu v termínu 31.10.2015 a 16.11.2015
- konzervování zříceniny hradu Týřov
- oprava střechy kostela
- ostatní
9. Diskuse
Paní Štěpánka Říhová, Skryje č.p.5 požádala starostu obce o podání informace, jak se řeší její
stížnost ohledně umístění hřbitovního zařízení na hrobovém místě č.20, které podle jejího
názoru zasahuje do hrobového místa č.19. Starosta vysvětlit obsah nájemní smlouvy na
hrobové místo č.19 a 20, jednání s Městským úřadem Rakovník v této věci a další možnosti
řešení stížnosti např. soudní cestou. Bylo domluveno, že starosta svolá jednání mezi
nájemcem hrobového místa č.19 a nájemcem hrobového místa č.20, na kterém se bude řešit
vzniklá situace.
Jednání bylo ukončeno v 20.30 hodin.
Zapsal: Josef Jedlička
Ověřili: Milada Grillová
Marta Kratinová Hájková

Ing. Josef Jedlička
starosta obce

……. ……………………………………
.………………………………………....
...………………………………………..

razítko
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Milada Grillová
místostarostka obce

Prezenční listina, zastupitelstvo obce:
jméno a příjmení
Josef Jedlička
Tomáš Jelínek
Jaroslav Houba
Miroslav Čonka
Jaroslav Jedlička
Marta Kratinová
Milada Grillová

podpis
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Prezenční listina, občané:
jméno a příjmení

podpis
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