Zápis z jednání zastupitelstva obce č. 6/2017, které se konalo 20.12.2017 od
19.00 v zasedací místnosti budovy Obecního úřadu Skryje
Přítomni: Tomáš Jelínek, Jaroslav Houba, Josef Jedlička, Milada
Grillová, Marta Kratinová Hájková. Jaroslav Jedlička
Omluveni: Miroslav Čonka
Program:
1) schodkový rozpočet Obce Skryje na rok 2018,
2) Zpráva Finančního výboru Obce Skryje ke schodkovému rozpočtu na rok 2018,
3) Plán inventur na rok 2017,
4) Rozpočtové opatření č.3 za rok 2017,
5) Dodatek č.2 ke Smlouvě o zajištění služeb pro Českou poštu, s.p., číslo 3907/2017,
6) Dodatek č.1 k nájemní smlouvě mezi Obcí Skryje, Skryje č.p.15, 270 42 Skryje,
IČO:00244392 a Melichárkem Samuelem, Velká Buková č.p.84, 270 23 Velká Buková, IČO:
45817855 ve věci nájmu budovy č.p.126 ve Skryjích,
7) Dodatek ke Smlouvě o dílo o zajištění komplexního odpadového hospodářství Obce Skryje –
nový ceník služeb odvozu a odstranění směsného komunálního odpadu a separovaného odpadu
mezi Obcí Skryje, Skryje č.p.15, 27042 Skryje a společností Odpady Bohemia, s.r.o. Dýšina
č.p.297, 330 02 Dýšina,
8) pronájem pozemku p.č. st. 997, st.284, st. 122/2, st. 283, st. 443, 244/1 (část pozemku o
výměře 2607 m2) v k.ú. Skryje nad Berounkou,
9) novela zk.č.128/2000 o obcích ve znění zk.č.99/2017 s účinností od 1.1.2018 – odměny pro
neuvolněné funkce ZO Skryje, pracovněprávní vztah člena zastupitelstva k obci,
10) návrh schodkového rozpočtu Svazku obcí okresu Rakovník pro zajištění dopravní
obslužnosti na rok 2018,
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 a nebyly k němu připomínky.
Usnesení 46/2017
Zastupitelstvo obce bere na vědomí zápis z posledního jednání ZO.
(Přijato, všech 6 zastupitelů pro)
Starosta seznámil s programem jednání, který byl členům ZO doručen.
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Usnesení 47/2017
Zastupitelstvo obce schvaluje navržený program jednání. Starosta obce navrh doplnit program
o:
- pracovní poměr Vladislava Fojtíka
- Nařízení EP a Rady 2016/679 - GDPR
(Přijato, všech 6 zastupitelů pro)
d) Dále navrhlo zvolit ověřovatele zápisu Miladu Grillovou a Tomáše Jelínka,
(Přijato, všech 6 zastupitelů pro)
e) a za navrhovatele usnesení Jaroslava Houbu a Martu Kratinovou Hájkovou,
(Přijato, všech 6 zastupitelů pro)
f) zapisovatelem zápisu jmenovalo Josefa Jedličku.
2. Schodkový rozpočet Obce Skryje na rok 2018
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 výdajové stránce. Celkové výdaje činí 5845000 Kč,
celkové příjmy 5845000 Kč z toho zapojení zůstatku k 30.11.2017 ve výši 2580000 Kč.
Zastupitelstvo obce přijalo ve věci následující usnesení:
Usnesení 48/2017
Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje Schodkový rozpočet na rok 2018, závazným
parametrem je paragraf. Schodkový rozpočet je nedílnou přílohou tohoto usnesení.
(Přijato, všech 6 zastupitelů pro)

3. Zpráva Finančního výboru Obce Skryje
Byla projednána a přečtena Zpráva Finančního výboru Obce Skryje ke
rozpočtu Obce Skryje na rok 2018.

Schodkovému

Usnesení 49/2017
Zastupitelstvo obce po projednání bere na vědomí Zprávu Finančního výboru Obce Skryje ke
Schodkovému rozpočtu Obce Skryje na rok 2018.
(Přijato, všech 6 zastupitelů pro)
4. Plán inventur na rok 2017
Byl projednán Plán inventur na rok 2017. 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 30.9.2017, ukončení
inventarizace dne 31.12.2017.
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Zastupitelstvo obce přijalo ve věci následující usnesení:
Usnesení 50/2017
Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje Plán inventur na rok 2017. Plán inventur je
přílohou toho usnesení.
(Přijato, všech 6 zastupitelů pro)
5. Rozpočtové opatření č.3 za rok 2017
Bylo projednáno a přečteno Rozpočtové opatření č.3 za rok 2017. Zastupitelstvo obce přijalo
ve věci následující usnesení:
Usnesení 51/2017
Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje Rozpočtové opatření č.3 za rok 2017, včetně
důvodové zprávy. Rozpočtové opatření je nedílnou přílohou tohoto usnesení.
(Přijato, všech 6 zastupitelů pro)
6. Dodatek č.2 ke Smlouvě o zajištění služeb pro Českou poštu, s.p., číslo 3907/2017

Byla projednán a přečten Dodatek č.2 ke Smlouvě o zajištění služeb pro Českou poštu, s.p.,
číslo 3907/2017, s přílohou č.14, s.p. mezi Obcí Skryje a Českou poštou, s.p. Dodatek se týká
změny obchodního partnera z FORTUNA sázky, a.s. Na Fsázky, a.s.
Zastupitelstvo obce přijalo ve věci následující usnesení:
Usnesení 52/2017
Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje uzavření Dodatku č.2 ke Smlouvě 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. Zastupitelstvo obce dále pověřuje starostu obce podpisem tohoto dodatku.
(Přijato, všech 6 zastupitelů pro)
7. Dodatek č.1 k nájemní smlouvě mezi Obcí Skryje, Skryje č.p.15, 270 42 Skryje,
IČO:00244392 a Melichárkem Samuelem, Velká Buková č.p.84, 270 23 Velká Buková,
IČO: 45817855 ve věci nájmu budovy č.p.126 ve Skryjích
Byla projednán a přečten Dodatek č.1 k nájemní smlouvě mezi Obcí Skryje a Melichárkem
Samuelem ve věci nájmu budovy č.p.126 ve Skryjích. V dodatku jsou specifikovány otvírací
doby a další podmínky provozu restaurace v č.p.126 ve Skryjích
Zastupitelstvo obce přijalo ve věci následující usnesení:
Usnesení 53/2017
Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje uzavření Dodatku č.1 k nájemní smlouvě mezi
Obcí Skryje, Skryje č.p.15, 270 42 Skryje, IČO:00244392 a Melichárkem Samuelem, Velká
Buková č.p.84, 270 23 Velká Buková, IČO: 45817855 ve věci nájmu budovy č.p.126 ve
Skryjích. Zastupitelstvo obce dále pověřuje starostu obce podpisem tohoto dodatku.
(Přijato, všech 6 zastupitelů pro)
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8. Dodatek ke Smlouvě o dílo o zajištění komplexního odpadového hospodářství Obce
Skryje – nový ceník služeb odvozu a odstranění směsného komunálního odpadu a
separovaného odpadu mezi Obcí Skryje, Skryje č.p.15, 27042 Skryje a společností
Odpady Bohemia, s.r.o. Dýšina č.p.297, 330 02 Dýšina,
Byl projednán a přečten Dodatek ke smlouvě o dílo o zajištění komplexního odpadového
hospodářství Obce Skryje – nový ceník služeb odvozu a odstranění směsného komunálního
odpadu a separovaného odpadu mezi Obcí Skryje, Skryje a společností Odpady Bohemia,
s.r.o. Dýšina.

Usnesení 54/2017
Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje uzavření Dodatku ke Smlouvě o dílo o zajištění
komplexního odpadového hospodářství Obce Skryje – nový ceník služeb odvozu a odstranění
směsného komunálního odpadu a separovaného odpadu mezi Obcí Skryje, Skryje č.p.15,
27042 Skryje, IČ:00244392 a společností Odpady Bohemia, s.r.o. Dýšina č.p.297, 330 02
Dýšina, IČ: 61776572. Zastupitelstvo obce dále pověřuje starostu obce podpisem tohoto
dodatku. Sazba poplatku pro poplatníka dle OZV obce Skryje č.1/2016 nebude měněna.
(Přijato, všech 6 zastupitelů pro)
9. Pronájem pozemku p.č. st. 997, st.284, st. 122/2, st. 283, st. 443, 244/1 (část pozemku o
výměře 2607 m2) v k.ú. Skryje nad Berounkou
Byla projednána žádost organizace DDM Praha 4 - Hobby centrum Praha 4, Bartákova
1200/4, 14000 Praha 4 o uzavření nájemní smlouvy na pozemky st.p.č.997, st.p.č.284, st.p.č.
122/2, st. p.č.283, st.p.č. 443 a p.č.244/1 (část pozemku o výměře 2607 m2) v k.ú. Skryje nad
Berounkou.
Zastupitelstvo obce přijalo ve věci následující usnesení:
Usnesení 55/2017
Zastupitelstvo obce po projednání 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 m2) 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 1.1.2018 do
31.12.2018 za cenu 42024 Kč, tj. 8,50 Kč/m 2. Smlouva byla přečtena. Zastupitelstvo obce
dále pověřuje starostu obce podpisem této smlouvy.
(Přijato, všech 6 zastupitelů pro)

10. Novela zk.č.128/2000 Sb o obcích ve znění zk.č.99/2017 s účinností od 1.1.2018 –
odměny pro neuvolněné funkce ZO Skryje, pracovněprávní vztah člena zastupitelstva k
obci,
Byla projednána novela zákona č.128/2000 Sb, o obcích ve znění zk.č.99/2017 Sb. s účinností
od 1.1.2018. Hlavní změny pro Obec Skryje se týkají odměny pro neuvolněné členy
zastupitelstva obce a pracovně právního vztahu člena zastupitelstva k obci. Dle novely je
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povinnost min. odměny neuvolněného starosty obce ve výši 10950 Kč (tj. 0,3 z odměny
uvolněného starosty).
Zastupitelstvo obce přijalo ve věci následující usnesení:
Usnesení 56/2017
Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje:
- výši odměny neuvolněného starosty Obce Skryje ve výši 10950 Kč s platností od 1.1.2018,
- výši odměny neuvolněného místostarosty Obce Skryje ve výši 6500 Kč s platností od
1.1.2018,
- výši odměny neuvolněného předsedy výboru ve výši 1060 Kč s platností od 1.1.2018,
- výši odměny neuvolněného člena výboru ve výši 750 Kč s platností od 1.1.2018,
- výši odměny neuvolněného člena zastupitelstva Obce Skryje ve výši 460 Kč s platností od
1.1.2018.
Zastupitelstvo obce Skryje schvaluje, že při souběhu výkonu dvou či více funkcí (z dále
uvedeného výčtu: předsedy výboru nebo komise, člen výboru nebo komise, člen
zastupitelstva) se odměna neuvolněnému členovi zastupitelstva obce poskytne jako součet
měsíčních odměn stanovených pro jednotlivé funkce dle výše uvedeného.
(Přijato, všech 6 zastupitelů pro)
11. Návrh schodkového rozpočtu Svazku obcí okresu Rakovník pro zajištění dopravní
obslužnosti na rok 2018
Byl projednán návrh schodkového rozpočtu Svazku obcí okresu Rakovník pro zajištění
dopravní obslužnosti na rok 2018. Místostarostka obce informovala o konání Valné hromady
svazku dne 12.12.2017.
Zastupitelstvo obce přijalo ve věci následující usnesení:
Usnesení 57/2017
Zastupitelstvo obce po projednání bere na vědomí návrh schodkového rozpočtu Svazku obcí
okresu Rakovník pro zajištění dopravní obslužnosti na rok 2018.
(Přijato, všech 6 zastupitelů pro)
12. Pracovní poměr Vladislava Fojtíka
Byl projednán pracovní poměr pana Vladislava Fojtíka, tj. uzavření pracovní smlouvy na
dobu neurčitou od 1.1.2018 na pozici řidič, úvazek 8 hod./den, ohodnocení 5 platová třída/12
stupeň.
Zastupitelstvo obce přijalo ve věci následující usnesení:
Usnesení 58/2017
Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje uzavření pracovní smlouvy na dobu neurčitou s
tříměsíční výpovědní dobou a to od 1.1.2018 s panem Vladislavem Fojtíkem, nar.26.4.1958,
trvale bytem Skryje č.p.127 na pozici řidič, údržba zeleně, opravy techniky, úvazek 8
hod./den, ohodnocení 5 platová třída/ 12 stupeň dle zk.č.262/2006 Sb a Nařízení vlády
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č.564/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů. V. Fojtík má nárok na mobilní telefon a úhradu
měsíčních telefonních poplatků ve výši 300 Kč.
(Přijato, všech 6 zastupitelů pro)
13. Nařízení EP a Rady 2016/679 - GDPR
Byla projednána povinnost Obce Skryje plnit Nařízení EP a Rady 2016/679 – GDPR (zákon o
ochraně osobních údajů)
Usnesení 59/2017
Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje uzavření smlouvy na provedení analýzy –
mapování činnosti úřadu ve vztahu k ochraně osobních údajů, minimalizace rizik a postihů
spojených s porušením povinností GDPR dle Nařízení EP a Rady 2016/679 mezi Obcí Skryje,
Skryje č.p.15, 270 42 Skryje, IČ:00244392 a společností ACONT.CZ, s. r.o., Jaurisova 515/4,
140 00 Praha 4- Michle, IČ:06323197 za cenu 20000 Kč s DPH. Zastupitelstvo obce dále
pověřuje starostu obce podpisem této smlouvy.
(Přijato, všech 6 zastupitelů pro)
15. Kulturní akce
16. Ostatní

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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