Zápis a usnesení z jednání Zastupitelstva Obce Skryje č. 1/2018, které se
konalo 19.3.2018 od 18.00 v zasedací místnosti budovy Obecního úřadu Skryje
Přítomni: Tomáš Jelínek, Josef Jedlička, Milada Grillová, Marta Kratinová Hájková, Jaroslav
Jedlička
Omluveni: Miroslav Čonka, Jaroslav Houba
Program:
1) Dohoda o poskytnutí finančního příspěvku mezi Obcí Skryje, Skryje č.p.15, 27042 Skryje,
IČO:00244392 a Muzeem T.G.M. Rakovník, p.o. Vysoká 95, 269 01 Rakovník, IČO:00360155
na akci Pochod za Joachimem Barrande.
2) Rozpočtové změny roku 2017 – Rozpočtové opatření č.4, důvodová zpráva k rozpočtovému
opatření č.4
3) Inventarizace majetku Obce Skryje za rok 2017 – Inventarizační zpráva za rok 2017
vypracována Kontrolním výborem
4) Účetní odpisový plán majetku Obce Skryje na rok 2018
5) svoz nebezpečného a velkoobjemového odpadu
6) dobrovolnická akce Čistá Berounka
7) kulturní akce
8) 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.
Usnesení 1/2018
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.
Usnesení 2/2018
Zastupitelstvo obce schvaluje navržený program jednání. Starosta obce navrhl doplnit program
jednání o projednání:
- Dodatek č. 4 ke Smlouvě o zajištění služeb pro Českou poštu, s.p. číslo 3907/2017 mezi Obcí
Skryje, Skryje č.p.15, 270 42 Skryje, IČ:00244392 a Českou poštou, s.p., Politických vězňů
909/4, 225 99, Praha 1, IČ: 47114983
- Dovolání hl. m. Prahy k Nejvyššímu soudu proti rozsudku KS v Praze ve věci vlastnictví
budovy č.p.100 a pozemkům a Dovolání Obce Skryje k Nejvyššímu soudu ve věci nákladů
soudního řízení o vlastnictví č.p.100 a pozemkům.
- žádost Jindřicha Konopáska, Zd. Štěpánka č.p.2049, 26901 Rakovník II ve věci vzájemné
směny části pozemků st.p.č.31 a části pozemku p.č. 913/1 vše v k.ú. Skryje nad Berounkou
s Obcí Skryje č.p.15, 270 42 Skryje, IČ:00244392
(Přijato, všech 5 zastupitelů pro)
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d) Dále navrhlo zvolit ověřovatele zápisu Jaroslava Jedličku a Martu Kratinovou Hájkovou,
(Přijato, všech 5 zastupitelů pro)
e) a za navrhovatele usnesení Miladu Grillovou a Tomáše Jelínka,
(Přijato, všech 5 zastupitelů pro)
f) zapisovatelem zápisu jmenovalo Josefa Jedličku.
2. Dohoda o poskytnutí finančního příspěvku mezi Obcí Skryje, Skryje č.p.15, 27042
Skryje, IČO:00244392 a Muzeem T.G.M. Rakovník, p.o. Vysoká 95, 269 01 Rakovník,
IČO:00360155 na akci Pochod za Joachimem Barrande
Byla projednán a přečten návrh Dohody o poskytnutí finančního příspěvku mezi Obcí Skryje,
Skryje č.p.15, 27042 Skryje, IČO:00244392 a Muzeem T.G.M. Rakovník, p.o. Vysoká 95, 269
01 Rakovník, IČO:00360155 na akci Pochod za Joachimem Barrande
Zastupitelstvo obce přijalo ve věci následující usnesení:
Usnesení 3/2018
Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje uzavření Dohody o poskytnutí finančního příspěvku
mezi Obcí Skryje, Skryje č.p.15, 27042 Skryje, IČO:00244392 a Muzeem T.G.M. Rakovník, p.o.
Vysoká 95, 269 01 Rakovník, IČO:00360155 na akci Pochod za Joachimem Barrande na částku
1000,- Kč. Zastupitelstvo obce zároveň pověřuje starostu obce k podpisu výše jmenované
dohody.
(Přijato, všech 5 zastupitelů pro)
3. Rozpočtové změny roku 2017 – Rozpočtové opatření č.4, důvodová zpráva k
rozpočtovému opatření č.4
Byla projednány a přečteny Rozpočtové změny roku 2017 – Rozpočtové opatření č.4 a důvodová
zpráva k rozpočtovému opatření č.4. Jedná se o výdaje na veřejné osvětlení, sběr a svoz
komunálních odpadů, odměny členů zastupitelstva obce a činnost místní správy.
Zastupitelstvo obce přijalo ve věci následující usnesení:
Usnesení 4/2018
Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje Rozpočtové změny roku 2017 – Rozpočtové opatření
č.4, včetně důvodové zprávy k rozpočtovému opatření č.4
(Přijato, všech 5 zastupitelů pro)
4. Inventarizace majetku Obce Skryje za rok 2017 – Inventarizační zpráva za rok 2017
vypracována Kontrolním výborem
Byla projednána a přečtena Inventarizační zpráva za rok 2017 vypracována Kontrolním výborem
na základě schválené inventarizace majetku a závazků za rok 2017.
Usnesení 5/2018
Zastupitelstvo obce po projednání bere na vědomí a schvaluje Inventarizační zprávu za rok 2017
vypracovanou Kontrolním výborem na základě schválené inventarizace majetku a závazků za rok
2017.
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(Přijato, všech 5 zastupitelů pro)

5. Účetní odpisový plán majetku Obce Skryje na rok 2018
Byl projednán a přečten Účetní odpisový plán majetku Obce Skryje na rok 2018. Zastupitelstvo
obce přijalo ve věci následující usnesení:
Usnesení 6/2018
Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje Účetní odpisový plán majetku Obce Skryje na rok
2018.
(Přijato, všech 5 zastupitelů pro)
6. Svoz nebezpečného a velkoobjemového odpadu
Ve dnech 24.3.2018 a 5.5.2018, 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 7/2018
Zastupitelstvo obce po projednání bere na vědomí svoz nebezpečného odpadu a
velkoobjemového odpadu a to ve dnech 24.3.2018 a 5.5.2018, vždy od 8.00 hod.
(Přijato, všech 5 zastupitelů pro)
7. dobrovolnická akce Čistá Berounka
Dne 14.4.2018 se uskuteční každoroční dobrovolnická akce Čistá Berounka. Obec Skryje ve
spolupráci s SDH Skryje se aktivně zúčastní této dobrovolnické akce a to sběrem odpadků a
vytváření zázemí pro dobrovolníky ze břehu na úseku řeky Zvíkovec – Týřovice.
Zastupitelstvo obce přijalo ve věci následující usnesení:
Usnesení 8/2018
Zastupitelstvo obce po projednání bere aktivní účast Obce Skryje v dobrovolnické akci Čistá
Berounka.
(Přijato, všech 5 zastupitelů pro)
8. Dodatek č. 4 ke Smlouvě o zajištění služeb pro Českou poštu, s.p. číslo 3907/2017 mezi
Obcí Skryje, Skryje č.p.15, 270 42 Skryje, IČ:00244392 a Českou poštou, s.p., Politických
vězňů 909/4, 225 99, Praha 1, IČ: 47114983
Byla projednán a přečten návrh Dodatku č. 4 ke Smlouvě o zajištění služeb pro Českou poštu, s.p.
číslo 3907/2017 mezi Obcí Skryje, Skryje č.p.15, 270 42 Skryje, IČ:00244392 a Českou poštou,
s.p., Politických vězňů 909/4, 225 99, Praha 1, IČ: 47114983
Zastupitelstvo obce přijalo ve věci následující usnesení:
Usnesení 9/2018
Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje uzavření Dodatku č. 4 ke Smlouvě o zajištění služeb
pro Českou poštu, s.p. číslo 3907/2017 mezi Obcí Skryje, Skryje č.p.15, 270 42 Skryje,
IČ:00244392 a Českou poštou, s.p., Politických vězňů 909/4, 225 99, Praha 1, IČ: 47114983.
Zastupitelstvo obce zároveň pověřuje starostu obce k podpisu výše jmenovaného dodatku.
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(Přijato, všech 5 zastupitelů pro)
9. Dovolání hl. m. Prahy k Nejvyššímu soudu proti rozsudku KS v Praze ve věci vlastnictví
budovy č.p.100 a pozemkům a Dovolání Obce Skryje k Nejvyššímu soudu ve věci nákladů
soudního řízení o vlastnictví č.p.100 a pozemkům.
Na základě usnesení Nejvyššího soudu České republiky č.j.26 Cdo 2363/3016-866 ze dne
15.2.2018 bylo odmítnuto Dovolání hl. m. Prahy k Nejvyššímu soudu proti rozsudku Krajského
soudu v Praze ve věci vlastnictví budovy č.p.100 a pozemkům ve Skryjích a Dovolání Obce
Skryje k Nejvyššímu soudu ve věci nákladů soudního řízení o vlastnictví č.p.100 a pozemkům.
Nejvyšší soud České republiky tak po 11 letech potvrdil, mimo jiné, že vlastníkem budovy
č.p.100 ve Skryjích je Obec Skryje, Skryje č.p.15, 27042, IČ:00244392
Usnesení 10/2018
Zastupitelstvo obce po projednání bere na vědomí usnesení Nejvyššího soudu České republiky
č.j.26 Cdo 2363/3016-866 ze dne 15.2.2018, jímž bylo odmítnuto Dovolání hl. m. Prahy
k Nejvyššímu soudu proti rozsudku Krajského soudu v Praze ve věci vlastnictví budovy č.p.100
a pozemkům ve Skryjích a Dovolání Obce Skryje k Nejvyššímu soudu ve věci nákladů soudního
řízení o vlastnictví č.p.100 a pozemkům ve Skryjích. Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje
uplatnit nárok Obce Skryje, Skryje č.p.15, 270 42 Skryje, IČ:00244392 vůči České republice na
náhradu nemajetkové újmy způsobené průtahy v řízení o určení vlastnictví budovy č.p.100 ve
Skryjích, pozemků a ostatního majetku, které bylo Obci Skryje přiznáno na základě usnesení
Nejvyššího soudu České republiky č.j.26 Cdo 2363/3016-866 ze dne 15.2.2018 a to
prostřednictvím právního zástupce Obce Skryje prof. JUDr. Alešem Gerlochem CSc., advokátem
se sídlem v Praze 2, Botičská 1936/4, protože soudní spor trval 11 let. Nárok se uplatňuje vůči
Ministerstvu spravedlnosti České republiky. Zastupitelstvo obce dále po projednání schvaluje,
aby Obec Skryje, Skryje č.p.15, 270 42 Skryje vymáhala prostřednictvím svého právního
zástupce prof. JUDr. Alešem Gerlochem CSc., advokátem se sídlem v Praze 2, Botičská 1936/4
po hl. m. Praze se sídlem Mariánské náměstí 2/2, Praha 2, IČ: 00064581 částku inkasovanou za
pronájem místa vysílače umístěného na budově č.p.100 ve Skryjích za předchozí roky.
Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje pověření pro prof. JUDr. Aleše Gerlocha, advokáta
se sídlem v Praze 2, Botičská 1936/4, aby vstoupil do jednání s hl. m. Prahou se sídlem
Mariánské náměstí 2/2, Praha 2, IČ: 00064581 ve věci vzájemného vyrovnání závazků a
pohledávek vůči hl. městu Praze, resp. vůči Domu dětí a mládeže Praha 4 – Hobby centrum 4, se
sídlem v Praze 4, Bartákova 1200/4, IČO: 45241651, které vznikly na základě držení budovy
č.p.100 ve Skryjích po určitou dobu.
(Přijato, všech 5 zastupitelů pro)
10. žádost Jindřicha Konopáska, Zd. Štěpánka č.p.2049, 26901 Rakovník II ve věci
vzájemné směny části pozemků st.p.č.31 a části pozemku p.č. 913/1 vše v k.ú. Skryje nad
Berounkou s Obcí Skryje č.p.15, 270 42 Skryje, IČ:00244392
Byla projednána žádost pana Jindřicha Konopáska, Zd. Štěpánka č.p.2049, 26901 Rakovník II ve
věci vzájemné směny části pozemků st.p.č.31 a části pozemku p.č. 913/1 vše v k.ú. Skryje nad
Berounkou s Obcí Skryje č.p.15, 270 42 Skryje, IČ:00244392.
Zastupitelstvo obce přijalo ve věci následující usnesení:
Usnesení 11/2018
4

Zastupitelstvo obce po projednání bere na vědomí žádost pana Jindřicha Konopáska, Zd.
Štěpánka č.p.2049, 26901 Rakovník II ve věci vzájemné směny části pozemků st.p.č.31 a části
pozemku p.č. 913/1 vše v k.ú. Skryje nad Berounkou s Obcí Skryje č.p.15, 270 42 Skryje,
IČ:00244392. Zastupitelstvo obce požaduje, aby žadatel vypracoval na svůj finanční náklad
geometrický plán pro rozdělení části pozemku st.p.č.31 a části pozemku p.č.913/1 v k.ú. Skryje
nad Berounkou jako podklad pro vyvěšení záměru Obce Skryje k vzájemné směně pozemků.
(Přijato, všech 5 zastupitelů pro)
14. Ostatní
- akce k 100. výročí vzniku ČSR, výsadba lípy malolisté, promítání starých fotek ze Skryj s
komentářem, zapojení do projektu Nadace partnerství
- kontrola Pošty Partner ve Skryjích ze strany ředitelství České pošty, s.p. - bez závad
- spolupráce s Muzeem T.G.M. Rakovník při realizaci panelů o obci Skryje v č.p.68
15. Diskuse
Jednání bylo ukončeno v 20.00 hodin.
Zapsal: Josef Jedlička
Ověřili: Jaroslav Jedlička
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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