
Výpis přijatých usnesení z jednání zastupitelstva obce č. 1/2023, konaného 

dne 28. 2. 2023 od 19.00 v zasedací místnosti budovy Obecního úřadu 

Skryje 

 

Usnesení č. 1/2023: 

Zastupitelstvo obce schvaluje navržený program jednání. 

 

Usnesení č. 2/2023: 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí zápis z posledního jednání ZO. 

 

Usnesení č. 3/2023: 

Zastupitelstvo obce schvaluje ověřovatele zápisu Miladu Grillovou a Pavla Kratinu. 

 

Usnesení č. 4/2023: 

Zastupitelstvo obce schvaluje zapisovatelem JUDr. Lenku Šnoblovou. 

 

Usnesení č. 5/2023: 

Zastupitelstvo obce Skryje po projednání schvaluje Program rozvoje obce Skryje  

na období let 2023 – 2033. 

 

Usnesení č. 6/2023: 

Zastupitelstvo obce Skryje po projednání a seznámení se s obsahem smlouvy, bere  

na vědomí uzavření Smlouvy o zajištění služeb pro Českou poštu, s. p. č. 2022/08240. 

 

Usnesení č. 7/2023: 

Zastupitelstvo obce Skryje po projednání schvaluje uzavření nájemní smlouvy 

č.24/00360155/2023 s Muzeem T. G. M., p. o. Rakovník, IČO 00360155 a současně 

pověřuje starostku obce k jejímu podpisu. 

 

Usnesení č. 8/2023: 

Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje žádost manželů Ing. Jana Smejkala  

a Ing. Evy Smejkalové o pronájem části pozemků p. č. 914 a p. č. 27/1 o celkové výměře 

120 m2 ve vlastnictví Obce Skryje, zapsané na LV 10001 pro obec Skryje a katastrální 

území Skryje nad Berounkou a pověřuje místostarostku obce k uzavření nájemní 

smlouvy. 

 

Usnesení č. 9/2023: 

Zastupitelstvo obce neschvaluje žádost manželů Drápalových o úpravu korun líp 

nacházejících se na pozemku parc. č. 71 ve vlastnictví Římskokatolické farnosti Zbečno, 

zapsané na LV 289 pro obec Skryje a katastrální území Skryje nad Berounkou, neboť  

není kompetentní o věci rozhodnout.  

 

Usnesení č. 10/2023: 

Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje zadání zpracování architektonické 

studie budovy č. p. 100 akad. arch. M. Čejkovi a doměření původního stavu a vyhotovení 

v elektronické podobě Ing. Arch. Tereze Keilové, za souhrnnou částku do maximální výše 

50 000 Kč. Vypracované dokumenty budou sloužit jako odklad pro žádost o dotaci na 

rekonstrukci budovy. 



Usnesení č. 11/2023: 

Zastupitelstvo obce Skryje po projednání schvaluje vstup obce Skryje do svazku obcí 

Svazek obcí Křivoklátska, smlouvu a zakládající listinu, včetně stanov dobrovolného 

svazku - Svazku obcí Křivoklátska a pověřuje starostku zastupováním obce Skryje na 

jednání Svazku obcí Křivoklátska a zároveň podpisem smlouvy, zakládající listiny Svazku 

obcí Křivoklátska. 

 

Usnesení č.12/2023: 

Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje přijetí dotace z rozpočtu Středočeského 

kraje a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace, účel žádosti a přijetí dotace 

bude rekonstrukce veřejného osvětlení – výměna stávajících světel za LED světla, 

současně schvaluje způsob zadání VZMR prostřednictvím Národního elektronického 

nástroje, kdy pověřuje starostku provedením zadání v NEN. 

 

Usnesení č. 13/2023: 

Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje přijetí dotace ze Státního zemědělského 

intervenčního fondu a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace, účel žádosti 

a přijetí dotace bude nákup elektronické úřední desky. Zastupitelstvo současně pověřuje 

starostku podáním žádosti a provedením výběru dodavatele v souladu se směrnicí obce  

o zadávání VZMR 
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