Zápis z jednání zastupitelstva obce č. 5/2016, které se konalo 19.12.2016 od
19.00 v zasedací místnosti budovy Obecního úřadu Skryje
Přítomni: Tomáš Jelínek, Jaroslav Houba, Josef Jedlička, Milada
Grillová, Marta Kratinová Hájková
Omluveni: Miroslav Čonka, Jaroslav Jedlička
Program:
1) schodkový rozpočet Obce Skryje na rok 2017
2) rozpočtový výhled na roky 2017 – 2019
3) Zpráva Finančního výboru Obce Skryje
4) Plán inventur na rok 2016
5) Rozpočtové opatření č.1 a Rozpočtové opatření č.2 za rok 2016
6) nová smlouva o zajištění služeb pro Českou poštu, s.p.
7) darovací smlouva mezi Obcí Skryje a Římskokatolickou farností Zbečno
8) smlouva o zřízení služebnosti stezky, průhonu a cesty, pozemek p.č. 131/5 v k.ú. Skryje
nad Berounkou jako služebný pozemek a pozemek p.č. 131/1, 131/18 a 131/3 v k.ú. Skryje
nad Berounkou jako panující pozemek
9) pronájem pozemků nebo části pozemků v k.ú. Skryje nad Berounkou (okolo rekreačních
nemovitostí)
10) pronájem zemědělských pozemků nebo části zemědělských pozemků v k.ú. Skryje nad
Berounkou
11) výpůjčka pozemků nebo části pozemků v k.ú. Skryje nad Berounkou
12) nájemní smlouvy na hrobová místa na hřbitově ve Skryjích
13) kulturní akce
14) ostatní
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 5 členů
zastupitelstva a zastupitelstvo je schopno se usnášet,
c) konstatoval, že zápis z minulého jednání byl ověřen a nebyly k němu připomínky.
Usnesení 42/2016
Zastupitelstvo obce bere na vědomí zápis z posledního jednání ZO.
(Přijato, všech 5 zastupitelů pro)

Starosta seznámil s programem jednání, který byl členům ZO doručen osobně.
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Usnesení 43/2016
Zastupitelstvo obce schvaluje navržený program jednání. Starosta obce navrh doplnit program
jednání o projednání poskytnuté dotace pro JPO III z rozpočtu MV ČR.
(Přijato, všech 5 zastupitelů pro)
d) Dále navrhlo zvolit ověřovatele zápisu Miladu Grillovou a Tomáše Jelínka,
(Přijato, všech 5 zastupitelů pro)
e) a za navrhovatele usnesení Jaroslava Houbu a Martu Kratinovou Hájkovou,
(Přijato, všech 5 zastupitelů pro)
f) zapisovatelem zápisu jmenovalo Josefa Jedličku.
2. Schodkový rozpočet Obce Skryje na rok 2017
Byl projednán a přečten Návrh schodkového rozpočtu Obce Skryje na rok 2017, který
vypracoval Finanční výbor Obce Skryje. V návrhu schodkového rozpočtu byly po diskusi
upraveny a popsány některé položky na příjmové a výdajové stránce. Celkové výdaje činí
7974800 Kč, celkové příjmy 7974800 Kč z toho zapojení zůstatku k 12/2016 ve výši 4900000
Kč. Zastupitelstvo obce přijalo ve věci následující usnesení:
Usnesení 44/2016
Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje Schodkový rozpočet Obce Skryje na rok 2017,
který je nedílnou přílohou tohoto usnesení.
(Přijato, všech 5 zastupitelů pro)
3. Rozpočtový výhled na roky 2017 – 2019
Byl projednán a přečten předložený návrh Rozpočtového výhledu na roky 2017 až 2019.
Celkové příjmy činí za roky 2017, 2018, 2019 celkem 9526200 Kč, Rozpočtová oblast výdajů
2017, 2018, 2019 činí celkem 1600000, Výdaje celkem za roky 2017,2018,2019 celkem
16000000 Kč, Financování za roky 2017, 2018, 2019 činí celkem 6473800 Kč. Zastupitelstvo
obce přijalo ve věci následující usnesení:
Usnesení 45/2016
Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje Rozpočtový výhled na roky 2017 až 2019, který
je nedílnou přílohou tohoto usnesení.
(Přijato, všech 5 zastupitelů pro)
4. Zpráva Finančního výboru Obce Skryje
Byla projednána a přečtena Zpráva Finančního výboru Obce Skryje ke Schodkovému
rozpočtu Obce Skryje na rok 2017 a Rozpočtovému výhledu na roky 2017 až 2019.
Usnesení 46/2016
Zastupitelstvo obce po projednání bere na vědomí Zprávu Finančního výboru Obce Skryje ke
Schodkovému rozpočtu Obce Skryje na rok 2017 a Rozpočtovému výhledu na roky 2017 až
2019.
(Přijato, všech 5 zastupitelů pro)
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5. Plán inventur na rok 2016
Byl projednán Plán inventur na rok 2016. Inventarizační komise byla navržena v tomto
složení: Jaroslav Houba, předseda IK; Miroslav Čonka, člen IK; Vladislav Fojtík, člen IK.
Likvidační komise byla navržena v tomto složení: Tomáš Jelínek, předseda LK; Jaroslav
Jedlička, člen LK; Miroslav Šnobl, člen LK, zahájení inventarizace 30.9.2016, ukončení
inventarizace dne 31.12.2016.
Zastupitelstvo obce přijalo ve věci následující usnesení:
Usnesení 47/2016
Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje Plán inventur na rok 2016. Plán inventur je
přílohou toho usnesení.
(Přijato, všech 5 zastupitelů pro)
6. Rozpočtové opatření č.1 a Rozpočtové opatření č.2 za rok 2016
Bylo projednáno a přečteno Rozpočtové opatření č.1 a Rozpočtové opatření č.2.
Zastupitelstvo obce přijalo ve věci následující usnesení:
Usnesení 48/2016
Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje Rozpočtové opatření č.1 a Rozpočtové opatření
č.2 za rok 2016,. Rozpočtová opatření jsou nedílnou přílohou tohoto usnesení.
(Přijato, všech 5 zastupitelů pro)
7. nová smlouva o zajištění služeb pro Českou poštu, s.p.

Byla projednána a přečtena Smlouva o zajištění služeb pro Českou poštu, s.p. mezi Obcí
Skryje a Českou poštou, s.p.. Nedílnou součástí této smlouvy jsou přílohy č.1 – 21.
Poskytované služby budou rozšířeny zejména o oblast volného prodeje tisku.
Zastupitelstvo obce přijalo ve věci následující usnesení:
Usnesení 49/2016
Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje uzavření nové Smlouvy o zajištění služeb pro
Českou poštu, s.p. mezi Obcí Skryje, Skryje č.p.15, 270 42 Skryje, IČO: 00244392 a Českou
poštou, s.p., Politických vězňů 909/4, 225 99 Praha 1, IČO: 47114983, která nahradí stávající
smlouvu o zajištění služeb pro Českou poštu. Zastupitelstvo obce dále bere na vědomí
uskutečněnou kontrolu pobočky Partner 1 ve Skryjích z ředitelství České pošty, s.p. Praha s
výsledkem bez výhrad.
(Přijato, všech 5 zastupitelů pro)
8. darovací smlouva mezi Obcí Skryje a Římskokatolickou farností Zbečno
Byla projednány a přečteny žádosti Římskokatolické farnosti Zbečno na vyhotovení mříže do
kostela sv. Michaela Archanděla ve Skryjích a opravu střešního pláště presbytáře kostela sv.
Michaela Archanděla ve Skryjích.
Zastupitelstvo obce přijalo ve věci následující usnesení:
Usnesení 50/2016
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Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje poskytnutí finančního daru ve výši 37920 Kč na
vyhotovenou vnitřní mříž a opravený střešní presbytář na kostele sv. Michaela Archanděla ve
Skryjích pro Římskokatolickou farnost Zbečno, Zbečno č.1, 270 24 Zbečno a zároveň
schvaluje uzavření darovací smlouvy mezi Obcí Skryje, Skryje č.p.15, 270 42 Skryje,
IČO:00244392 a Římskokatolickou farností Zbečno, Zbečno č.p.1, 270 24 na výše uvedený
finanční dar. Byla přečten obsah darovací smlouvy.
(Přijato, všech 5 zastupitelů pro)
9. smlouva o zřízení služebnosti stezky, průhonu a cesty, pozemek p.č. 131/5 v k.ú.
Skryje nad Berounkou jako služebný pozemek a pozemek p.č. 131/1, 131/18 a 131/3 v
k.ú. Skryje nad Berounkou jako panující pozemek
Byla projednána a přečtena žádost Pavlíny Jirsové, Skryje č.p.137, 270 42 Skryje ve věci
uzavření smlouvy o zřízení služebnosti stezky, průhonu a cesty, pozemek p.č. 131/5 v k.ú.
Skryje nad Berounkou jako služebný pozemek a pozemek p.č. 131/1, 131/16 a 131/3 v k.ú.
Skryje nad Berounkou jako panující pozemek
Usnesení 51/2016
Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje zřízení služebnosti stezky, průhonu a cesty,
pozemek p.č. 131/5 v k.ú. Skryje nad Berounkou jako služebný pozemek a pozemek p.č.
131/1, 131/18 a 131/3 v k.ú. Skryje nad Berounkou jako panující pozemek za jednorázovou
úhradu služebnosti v částce 800 Kč. Náklady na zápis zřízení služebnosti do KN ČR uhradí
„Oprávněný“. Zároveň schvaluje uzavření smlouvy o zřízení služebnosti stezky, průhonu a
cesty na výše jmenovaný služebný pozemek a výše jmenované panující pozemky mezi Obcí
Skryje, č.p.15, 270 42, IČO:00244392 (Povinný)a Pavlínou Jirsovou, Skryje č.p.137, 270 42
Skryje, nar. 4.7.1978 (Oprávněný). Byl přečten obsah smlouvy o zřízení služebnosti stezky,
průhonu a cesty na výše jmenované pozemky.
(Přijato, všech 5 zastupitelů pro)
10. pronájem pozemků nebo části pozemků v k.ú. Skryje nad Berounkou
Byl projednán a přečten záměr, vyvěšený dne 1.12.2016 ve věci pronájmu pozemků nebo
části pozemků v k.ú. Skryje nad Berounkou. Jedná se o pozemky okolo rekreačních
nemovitostí v obci Skryje a pozemky okolo budovy č.p.100 ve Skryjích.
Zastupitelstvo obce přijalo ve věci následující usnesení:
Usnesení 52/2016
Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje pronájem pozemků nebo části pozemků
uvedených ve vyvěšeném záměru ze dne 1.12.2016 a uvedených v příloze usnesení 52/2016
za cenu 8 Kč/m 2 . Zároveň schvaluje uzavření nájemní smlouvy na pozemky p.č. st. 997,
st.284, st. 122/2, st. 283, st. 443, 244/1 (část pozemku o výměře 2607 m 2) v k.ú. Skryje nad
Berounkou mezi Obcí Skryje, Skryje č.p.15, 270 42 Skryje, IČO:00244392 a DDM Praha 4 Hobby Centrem, Bartákova 1200/4, Praha 4, IČO: 45241651 na dobu od 1.1.2017 do
31.12.2017. Dále schvaluje uzavření nájemních smluv na ostatní pozemky uvedených
v příloze usnesení č.52/2016 mezi Obcí Skryje a fyzickými osobami, které jsou uvedeny
v příloze usnesení č.52/2016 na dobu od 1.1.2017 do 31.12.2026. Byl přečten obsah
nájemních smluv a jména, příjmení, adresa trvalého pobytu a datum narození nájemců podle
přílohy usnesení č.52/2016.
(Přijato, všech 5 zastupitelů pro)
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11. pronájem zemědělských pozemků nebo části zemědělských pozemků v k.ú. Skryje
nad Berounkou
Byla projednána a přečtena žádost Pavlíny Jirsové, Skryje č.p.137, 270 42 Skryje ve věci
obnovení nájmu pozemků ve vlastnictví Obce Skryje.
Zastupitelstvo obce přijalo ve věci následující usnesení:
Usnesení 53/2016
Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje pronájem těchto pozemků v k.ú. Skryje nad
Berounkou:
pozemek p.č.:

výměra v m2

854/13

11466

854/15

1163

854/2

1508

854/16

197

854/14

71

854/7

25

861/31

20842

861/32

1042

861/20

536

861/33

581

861/30

450

861/29

3074

861/34

730

za cenu 700 Kč/ha. Zároveň schvaluje uzavření nájemní smlouvy na výše uvedené pozemky
v k.ú. Skryje nad Berounkou mezi Obcí Skryje, Skryje č.p.15, 270 42 Skryje, IČO:00244392
a Pavlínou Jirsovou, Skryje č.p.137, 270 42 Skryje, nar. 4.7.1978 na dobu neurčitou od
1.1.2017. Byl přečten obsah nájemní smlouvy na výše jmenované pozemky.
(Přijato, všech 5 zastupitelů pro)

12. výpůjčka pozemků nebo části pozemků v k.ú. Skryje nad Berounkou
Byl projednán a přečten záměr, vyvěšený dne 1.12.2016 ve věci výpůjčky pozemků nebo části
pozemků v k.ú. Skryje nad Berounkou. Jedná se o obecní pozemky, které jsou užívány trvale
bydlícími obyvateli v intravilánu obce.
Zastupitelstvo obce přijalo ve věci následující usnesení:
Usnesení 54/2016
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Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje výpůjčku těchto pozemků v k.ú. Skryje nad
Berounkou:
pozemek p.č.:

výměra v m2

27/1, část

300

913/3, část

240

18

147

504/4

159

a to bezplatně. Zároveň schvaluje uzavření smluv o výpůjčce obecního pozemku na výše
uvedené pozemky v k.ú. Skryje nad Berounkou mezi Obcí Skryje, Skryje č.p.15, 270 42
Skryje, IČO:00244392 a Vladimírem Hůlou, Skryje č.p.91, 27042 Skryje nar.19.5.1953,
Danou Hůlovou, Skryje č.p.91, 270 42 Skryje, nar.18.11.1954 (pozemek p.č. 27/1, část o
výměře 300 m2); Křečkovou Vlastou, Skryje č.p.40, 270 42 Skryje, nar.19.11.1931 (pozemek
p.č. 913/3, část o výměře 240 m2); Hájkovou Kratinovou Martou, Skryje č.p.9, 27042 Skryje ,
nar.13.121975 (pozemek p.č. 18 o výměře 147 m 2) a Černým Pavlem, Skryje č.p.95, 270 42
Skryje, nar. 5.4.1949 (pozemek p.č. 504/4 o výměře 159 m 2) na dobu 1.1.2017 do 31.12.2026.
Byl přečten obsah smluv o výpůjčce obecního pozemku na výše jmenované pozemky.
(Přijato, všech 5 zastupitelů pro)
13. nájemní smlouvy na hrobová místa na hřbitově ve Skryjích
Místostarostka vypracovala nové nájemní smlouvy na hrobová místa na místním hřbitově ve
Skryjích.
Zastupitelstvo obce přijalo ve věci následující usnesení:
Usnesení 55/2016
Zastupitelstvo obce po projednání bere na vědomí uzavřené nájemní smlouvy na hrobová
místa na místním hřbitově ve Skryjích.
(Přijato, všech 5 zastupitelů pro)
14. poskytnutí hasičské dotace
Z rozpočtu MV ČR byla prostřednictvím Krajského úřadu Středočeského kraje poskytnuta
dotace na činnost JPO III ve Skryjích.
Usnesení 56/2016
Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje poskytnutí dotace na činnost JPO III ve Skryjích
ve výši 8705,- Kč z rozpočtu MV ČR, prostřednictvím Krajského úřadu Středočeského kraje.
Vyúčtování dotace bude zasláno nejpozději do 5.2.2017.
(Přijato, všech 5 zastupitelů pro)
15. Kulturní akce
16. Ostatní
- vypracování revize teplovodního kotle v č.p.36 ve Skryjích
- vypracování energetického auditu na budovy č.p.36 a 126 ve Skryjích
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- Jednání Svazku pro dopravní obslužnost okresu Rakovník
- Průchod okolo č.p.48 ve Skryjích – stanovisko Obce Skryje k oplocení pozemku st.p.č.34
v k.ú. Skryje nad Berounkou, vyjádření k podanému odvolání ve věci oplocení pozemku
st.p.č. 34 v k.ú. Skryje nad Berounkou.
- Žádost majitelů rekreačních nemovitostí ve Skryjském Luhu o omezení vjezdu vozidel
mimo vlastníky přilehlých komunikací.
- oprava obecního majetku a techniky – střechy obecních skladů, oprava komunální techniky.
- poděkování zastupitelstvu obce, občanům za práci pro obec v roce 2016 a vše nejlepší roku
2017.
17. Diskuse
- Jarmila Pajerová: požadavek výměny kontejneru na plasty u OÚ za kontejner na plasty u
garaží č.p.53, požadavek na ořez jabloní u č.p.125, požadavek na ořez smrků podel chodníku
u P. Kopeckého a J. Zamazala.
- Pavlína Jirsová: dotaz zda Obec Skryje využije plánované hasičské dotace z Leaderu, dotaz
na plánované investice v obci na rok 2017
- Hana Mouchová: požadavek na delší dobu hlášení obecního rozhlasu

Jednání bylo ukončeno v 21.00 hodin.
Zapsal: Josef Jedlička
Ověřili: Milada Grillová
Tomáš Jelínek

Ing. Josef Jedlička
starosta obce

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

razítko

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

podpis
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Prezenční listina, občané:
jméno a příjmení

podpis
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