Zápis z jednání zastupitelstva obce č. 1/2017, které se konalo 6.3.2017 od
18.00 v zasedací místnosti budovy Obecního úřadu Skryje
Přítomni: Tomáš Jelínek, Jaroslav Houba, Josef Jedlička, Milada
Grillová, Marta Kratinová Hájková
Omluveni: Miroslav Čonka
Program:
1) smlouva o umístění veřejné komunikační sítě – stavby pod označením „11010051948,TM_BTA_Rakovník_Křivoklát_Skry_OK na pozemku parc.č.st.122/2 a k budově
č.p.100, vše zapsané na LV č.10001 v k.ú. Skryje nad Berounkou mezi Českou
telekomunikační infrastrukturou, a.s. Olšanská 2681/6, Praha 3, Žižkov a Obcí Skryje, Skryje
č.p.15, 270 42 Skryje
2) smlouva o zřízení věcného břemene č.stavby IV-12-6017103/1 Skryje, parc.č.752 –
stavební úprava TS,VN,NN – pro VB na pozemcích parc.č.765/2, p.č. 766/1, p.č.766/26,
p.č.766/27, p.č.931/2 v k.ú. Skryje nad Berounkou, vše zapsané na LV 10001, mezi ČEZ
Distribuce,a.s., Teplická 874/8, 40502 Děčín a Obcí Skryje, Skryje č.p.15, 270 42
3) nákup fekální cisterny za traktor o objemu 5 m3 do majetku obce Skryje
4) Inventarizace majetku Obce Skryje za rok 2016 – Inventarizační zpráva za rok 2016
vypracována Kontrolním výborem
5) Účetní odpisový plán majetku Obce Skryje na rok 2017
6) nadzemní vysoké vedení V420 - modernizace vedení
7) dodatečné povolení stavby studny na pozemku p.č. 459/1 v k.ú. Skryje nad Berounkou
8) svoz nebezpečného a velkoobjemového odpadu
9) dobrovolnická akce Čistá Berounka
10) činnost Místní knihovny ve Skryjích
11) kulturní akce
12) 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 6 členů
zastupitelstva a zastupitelstvo je schopno se usnášet,
c) konstatoval, že zápis z minulého jednání byl ověřen. Dosud nebyla uzavřena smlouvy
o zřízení služebnosti s Pavlínou Jirsovou, Skryje č.p.137, Skryje
Usnesení 1/2017
Zastupitelstvo obce bere na vědomí zápis z posledního jednání ZO.
1

(Přijato, všech 6 zastupitelů pro)
Starosta seznámil s programem jednání, který byl členům ZO doručen osobně.
Usnesení 2/2017
Zastupitelstvo obce schvaluje navržený program jednání. Starosta obce navrhl doplnit
program jednání o projednání prodeje nepoužívané Automobilové stříkačky cisternové ASC
16-706 RTH, SPZ: RA49-83, dále pak projednání rozhodnutí Krajského úřadu Středočeského
kraje ve věci stavby plotu na pozemku st p.č.34 v k.ú. Skryje nad Berounkou a nové
projednání Smlouvy o zajištění služeb pro Českou poštu, s.p. číslo 3907/2017 mezi Obcí
Skryje a Českou poštou, s.p..
(Přijato, všech 6 zastupitelů pro)
d) Dále navrhlo zvolit ověřovatele zápisu Jaroslava Houbu a Martu Kratinovou
Hájkovou,
(Přijato, všech 6 zastupitelů pro)
e) a za navrhovatele usnesení Miladu Grillovou a Jaroslava Jedličku,
(Přijato, všech 6 zastupitelů pro)
f) zapisovatelem zápisu jmenovalo Josefa Jedličku.
2. Smlouva o umístění veřejné komunikační sítě – stavby pod označením „11010051948,TM_BTA_Rakovník_Křivoklát_Skry_OK
Byla projednána a přečtena smlouva o umístění veřejné komunikační sítě – stavby pod
označením
„11010-051948,TM_BTA_Rakovník_Křivoklát_Skry_OK
na
pozemku
parc.č.st.122/2 a k budově č.p.100, vše zapsané na LV č.10001 v k.ú. Skryje nad Berounkou
mezi Českou telekomunikační infrastrukturou, a.s. Olšanská 2681/6, Praha 3, Žižkov a Obcí
Skryje, Skryje č.p.15, 270 42 Skryje.
Zastupitelstvo obce přijalo ve věci následující usnesení:
Usnesení 3/2017
Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje uzavření smlouvy o umístění veřejné
komunikační
sítě
–
stavby
pod
označením
„11010051948,TM_BTA_Rakovník_Křivoklát_Skry_OK na pozemku parc.č.st.122/2 a k budově
č.p.100, vše zapsané na LV č.10001 v k.ú. Skryje nad Berounkou mezi Českou
telekomunikační infrastrukturou, a.s. Olšanská 2681/6, Praha 3, Žižkov a Obcí Skryje, Skryje
č.p.15, 270 42 Skryje za jednorázovou úhradu 5000,- Kč. Zastupitelstvo obce zároveň
pověřuje starostu obce k podpisu výše jmenované smlouvy.
(Přijato, všech 6 zastupitelů pro)
3. Smlouva o zřízení věcného břemene č.stavby IV-12-6017103/1 Skryje
Byla projednána a přečtena smlouva o zřízení věcného břemene č.stavby IV-12-6017103/1
Skryje, parc.č.752 – stavební úprava TS,VN,NN – pro VB na pozemcích parc.č.765/2, p.č.
766/1, p.č.766/26, p.č.766/27, p.č.931/2 v k.ú. Skryje nad Berounkou, vše zapsané na LV
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10001, mezi ČEZ Distribuce,a.s., Teplická 874/8, 40502 Děčín a Obcí Skryje, Skryje č.p.15,
270 42.
Zastupitelstvo obce přijalo ve věci následující usnesení:
Usnesení 4/2017
Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene
č.stavby IV-12-6017103/1 Skryje, parc.č.752 – stavební úprava TS,VN,NN – pro VB na
pozemcích parc.č.765/2, p.č. 766/1, p.č.766/26, p.č.766/27, p.č.931/2 v k.ú. Skryje nad
Berounkou, vše zapsané na LV 10001, mezi ČEZ Distribuce,a.s., Teplická 874/8, 40502
Děčín a Obcí Skryje, Skryje č.p.15, 270 42 za jednorázovou úhradu 1000 Kč. Zastupitelstvo
obce zároveň pověřuje starostu obce k podpisu výše jmenované smlouvy.
(Přijato, všech 6 zastupitelů pro)
4. Nákup fekální cisterny za traktor o objemu 5 m3 do majetku Obce Skryje

Byl projednán nákup fekální cisterny za traktor o objemu 5 m3 do majetku Obce Skryje.
Zastupitelstvo obce přijalo ve věci následující usnesení:
Usnesení 5/2017
Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje nákup fekální cisterny za traktor o objemu 5 m3
do majetku Obce Skryje. Výběr dodavatele fekální cisterny bude proveden na základě platné
směrnice Obce Skryje o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu a také na základě
doporučení Finančního výboru obce Skryje.
(Přijato, všech 6 zastupitelů pro)
5. Inventarizace majetku Obce Skryje za rok 2016
Byla projednána a přečtena Inventarizační zpráva za rok 2016 vypracována Kontrolním
výborem na základě schválené inventarizace majetku a závazků za rok 2016.
Usnesení 6/2017
Zastupitelstvo obce po projednání bere na vědomí a schvaluje Inventarizační zprávu za rok
2016 vypracovanou Kontrolním výborem na základě schválené inventarizace majetku a
závazků za rok 2016.
(Přijato, všech 6 zastupitelů pro)
6. Účetní odpisový plán majetku Obce Skryje na rok 2017
Byl projednán a přečten Účetní odpisový plán majetku Obce Skryje na rok 2017.
Zastupitelstvo obce přijalo ve věci následující usnesení:
Usnesení 7/2017
Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje Účetní odpisový plán majetku Obce Skryje na
rok 2017.
(Přijato, všech 6 zastupitelů pro)
7. Nadzemní vysoké vedení V420 - modernizace vedení
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Byla projednána a přečtena žádost ČEPS Invest Praha ve věci modernizace vedení V420.
Zastupitelstvo obce přijalo ve věci následující usnesení:
Usnesení 8/2017
Zastupitelstvo obce po projednání bere na vědomí žádost ČEPS Invest Praha č.j.
56/17/SCH/CI ve věci modernizace vedení V420. Konstatuje, že stále platí usnesení
Zastupitelstva obce č.34/2014 v této věci.
(Přijato, všech 6 zastupitelů pro)
8. Dodatečné povolení stavby studny na pozemku p.č. 459/1 v k.ú. Skryje nad
Berounkou
Byla projednány a přečtena žádost pana Petra Beneše ve věci dodatečného povolení stavby
studny na pozemku p.č. 459/1 v k.ú. Skryje nad Berounkou, který je ve vlastnictví Obce
Skryje. Zastupitelstvo obce přijalo ve věci následující usnesení:
Usnesení 9/2017
Zastupitelstvo obce po projednání neschavluje udělení souhlasu ve věci dodatečného povolení
stavby studny na pozemku p.č. 459/1 v k.ú. Skryje nad Berounkou.
(Přijato, všech 6 zastupitelů pro)
9. Svoz nebezpečného a velkoobjemového odpadu
Ve dnech 25.3.2017 a 1.4.2017, vždy od 8.00 hod. se uskuteční svoz nebezpečného odpadu a
velkoobjemového odpadu. Seznam svážených komodit do nebezpečného dopadu je uveden
na webových stránkách obce a na úřední desce obce.
Usnesení 10/2017
Zastupitelstvo obce po projednání bere na vědomí svoz nebezpečného odpadu a
velkoobjemového odpadu a to ve dnech 25.3.2017 a 1.4.2017, vždy od 8.00 hod.
(Přijato, všech 6 zastupitelů pro)
10. Prodej nepoužívané Automobilové stříkačky cisternové ASC 16-706 RTH, SPZ: RA
49-83
Byl projednán záměr prodat nepoužívanou automobilovou stříkačku cisternovou ASC 16-706
RTH, SPZ: RA49-83.
Zastupitelstvo obce přijalo ve věci následující usnesení:
Usnesení 11/2017
Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje prodej nepoužívané automobilové stříkačky
cisternové ASC 16-706 RTH, SPZ: RA 49-83 za cenu železného šrotu za podmínky vystavení
dokladu o ekologické likvidaci ze strany kupujícího. Některé součásti hasičské cisterny budou
použity na výměnu do používané hasičské cisterny.
(Přijato, všech 6 zastupitelů pro)
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11. Rozhodnutí Krajského úřadu Středočeského kraje ve věci stavby plotu na pozemku
st p.č.34 v k.ú. Skryje nad Berounkou.
Byla projednáno a přečteno rozhodnutí Krajského úřadu Středočeského kraje ve věci stavby
plotu na pozemku st p.č.34 v k.ú. Skryje nad Berounkou.
Zastupitelstvo obce přijalo ve věci následující usnesení:
Usnesení 12/2017
Zastupitelstvo obce po projednání bere na vědomí rozhodnutí Krajského úřadu Středočeského
kraje jako odvolacího orgánu ve věci stavby plotu na pozemku st.p.č.34 v k.ú. Skryje nad
Berounkou, které potvrzuje rozhodnutí Městského úřadu Rakovník, odboru výstavby a
investic v této věci, tj. zamítnutí stavby plotu na pozemku st.p.č 34 v k.ú. Skryje nad
Berounkou.
(Přijato, všech 6 zastupitelů pro)
12. nová smlouva o zajištění služeb pro Českou poštu, s.p.
Byla znova projednána Smlouva o zajištění služeb pro Českou poštu, s.p. číslo 3907/2017
mezi Obcí Skryje a Českou poštou, s.p.. Zastupitelstvo obce přijalo ve věci následující
usnesení:
Usnesení 13/2016
Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje uzavření nové Smlouvy o zajištění služeb pro
Českou poštu, s.p., číslo 3907/2017, 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. Účinnost smlouvy od
1.5.2017. Zastupitelstvo obce zároveň pověřuje starostu obce k podpisu výše jmenované
smlouvy.
(Přijato, všech 6 zastupitelů pro)
13. Kulturní akce
- dle plánu na rok 2017
14. Ostatní
- dobrovolnická akce Čistá Berounka. Aktivní účast občanů na úseku Zvíkovec – Týřovice.
- činnost Místní knihovny ve Skryjích. Přesun nepoužívaného počítače do prostor knihovny.
Evidence knih a následné vyvěšení seznamu na webové stránky obce.
- Zápis dětí do 1. ročníku ZŠ a MŠ Broumy.
- oprava plotu u č.p.36 ve Skryjích

15. Diskuse
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- možnost likvidace odpadních vod z domácností. Starosta uvedl, že bude na webových
stránkách obce uveřejněna informace o možnosti konzultace výstavby domovních čistíren
odpadních vod na Obecním úřadě ve Skryjích a to v úředních hodinách.
Jednání bylo ukončeno v 20.00 hodin.
Zapsal: Josef Jedlička
Ověřili: Jaroslav Houba
Marta Kratinová Hájková

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

Ing. Josef Jedlička
starosta obce

razítko

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

podpis
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Prezenční listina, občané:
jméno a příjmení

podpis
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