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Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Skřinářov ze dne 15. 3. 2013

Místo konání:
Termín konání:

místnost Obecního úřadu Skřinářov č. p. 28
15. 3. 2013

Program:
2/2013/1
2/2013/2
2/2013/3
2/2013/4
2/2013/5
2/2013/6
2/2013/7
2/2013/8
2/2013/9
2/2013/10

Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
Schválení programu
Zastavení pořízení změny č. 1 Územního plánu Skřinářov
Návrh závěrečného účtu obce za rok 2012
Účetní závěrka obce za rok 2012
Investiční akce „Fasáda obecního domu“
Znak obce Skřinářov a prapor SDH Skřinářov
Žádost o povolení úpravy poškozených částí stromů u chaty ev.č. 52
Žádost o povolení opravy střechy s vybudováním podkroví chata č.31
Účet obce pro příjem dotací u ČNB

Přítomni:
Pavel Videnský, Miroslav Urbánek, Josef Klíma, Pavel Bednář, Martin Voborný, Petra Studená,
David Jeřábek
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Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Skřinářov ze dne 15. 3. 2013

2/2013/1 Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
Zapisovatel:
Ověřovatelé zápisu:

Ing. Josef Klíma
Petra Studená, Pavel Bednář

__________________________________________________________________________________

2/2013/2 Schválení programu
PRO NÁVRH
7

PROTI NÁVRHU
0

ZDRŽEL SE
0

VÝSLEDEK
Schváleno

__________________________________________________________________________________

2/2013/3 Zastavení pořízení změny č. 1 Územního plánu Skřinářov
Vzhledem k nové skutečnosti, kterou je požadavek p.Chadima - nemovitost Rohy o změnu ÚP projednalo ZO zastavení již schváleného pořízení Změny ÚP č.1 s tím, že obě tyto žádosti budou
schváleny v rámci jedné změny.
ZO schvaluje Zastavení pořízení změny č.1 Územního plánu Skřinářov
PRO NÁVRH
7

PROTI NÁVRHU
0

ZDRŽEL SE
0

VÝSLEDEK
Schváleno

__________________________________________________________________________________

2/2013/4 Návrh Závěrečného účtu obce za rok 2012
K projednání byl ZO předložen Návrh Závěrečného účtu obce za rok 2012 (Příloha č.1)
Zastupitelstvo obce schvaluje Návrh Závěrečného účtu obce za rok 2012 a ukládá starostovi obce
zveřejnit jej předepsaným způsobem.
PRO NÁVRH
7

PROTI NÁVRHU
0

ZDRŽEL SE
0

VÝSLEDEK
SCHVÁLENO

__________________________________________________________________________________
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Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Skřinářov ze dne 15. 3. 2013

2/2013/5 Účetní závěrka za rok 2012
K projednání ZO byla předložena Účetní závěrka za rok 2012 (Příloha č.2)
Ve smyslu změn Zákona o účetnictví byla ZO předložena k projednání Roční účetní závěrka (Rozvaha,
Výsledovka a Příloha k roční závěrce) za rok 2012 sestavená dne 8.3.2013 k rozvahovému dni
31.12.2012.
ZO tuto Účetní závěrku schvaluje.
PRO NÁVRH
7

PROTI NÁVRHU
0

ZDRŽEL SE
0

VÝSLEDEK
SCHVÁLENO

__________________________________________________________________________________

2/2013/6 Investiční akce „Fasáda obecního domu“
Dne 1.3.2013 provedl starosta a místostarosta obce na základě Směrnice obce výběr dodavatelské
firmy na investiční akci „Fasáda obecního domu“ uvedený v Protokolu (viz Příloha č. 3).
Ve výběrovém řízení byla vybrána firma Ncorp z Velké Bíteše s cenou díla vč. DPH 598 914 Kč.
Zastupitelstvo obce schvaluje postup a výsledek výběrového řízení a zplnomocňuje starostu obce k
podpisu Smlouvy o dílo na investiční akci Fasáda obecního domu s firmou Ncorp, Velká Bíteš,
Růžová, IČ 27721043.
PRO NÁVRH
7

PROTI NÁVRHU
0

ZDRŽEL SE
0

VÝSLEDEK
SCHVÁLENO

__________________________________________________________________________________

2/2013/7 Znak obce Skřinářov a prapor SDH Skřinářov
Na základě objednávky obce vypracoval heraldik Miroslav J. V. Pavlů 4 varianty možné podoby znaku
obce Skřinářov a následně praporu SDH Skřinářov. Podoba praporu vždy vychází z konkrétní podoby
znaku obce. K návrhům byla rovněž připojena vyjádření dvou soudních znalců z oblasti tvorby znaků
obcí, která potvrzují, že každý z návrhů splňuje předepsané podmínky.
Zastupitelstvo obce vybralo jeden z návrhů s tím, že se tento návrh stane oficiálním znakem obce
(Příloha č. 4) a ukládá starostovi obce zajistit další náležitosti jeho oficiálního schválení v Parlamentu
ČR.
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Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Skřinářov ze dne 15. 3. 2013
Kompozice vybraného obecního znaku je tvořena spojením mluvícího znamení (rohy připomínající
jméno vsi i tvrze na katastru obce) a figury, převzaté z erbu významného historického rodu Waldorfů,
kteří byli držiteli Skřinářova (znamení vlčí udice).
Do znaku obce byl také vkomponován symbol zaniklé vladycké tvrze - Hrádek (zeď s cimbuřím) a
místní kaple se zvoničkou (zvon s květem lilie jako symbolem Panny Marie jíž je místní kaple
zasvěcená)
Barvy červená a stříbrná byly převzaty z heraldiky Osovských z Doubravice, zelená symbolizuje
zemědělství (narážka na znamení použité na starém razítku) i lesnatý charakter okolní krajiny).

PRO NÁVRH
7

PROTI NÁVRHU
0

ZDRŽEL SE
0

VÝSLEDEK
SCHVÁLENO

___________________________________________________________________________

2/2013/8 Žádost o povolení úpravy poškozených částí stromů u chaty
ev.č. 52
Majitel chaty ev. č. 52, pan Oldřich Šrom podal žádost o povolení úpravy poškozených částí
stromů u jeho chaty. (Příloha č. 5)
ZO nemá připomínky k provedení úprav za podmínek uvedených v žádosti.
PRO NÁVRH
7

PROTI NÁVRHU
0

ZDRŽEL SE
0

VÝSLEDEK
SCHVÁLENO

__________________________________________________________________________________

2/2013/9 Žádost o povolení opravy střechy s vybudováním podkroví –
chata č. 31 – p. Jiří Fridrich (Příloha č. 6)
ZO nemá připomínky k žádosti pana Jiřího Fridricha - oprava střechy a vybudování podkroví, pokud
bude provedena v souladu s platnými právními předpisy.

PRO NÁVRH
7

PROTI NÁVRHU
0

ZDRŽEL SE
0

VÝSLEDEK
SCHVÁLENO

___________________________________________________________________________
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Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Skřinářov ze dne 15. 3. 2013

2/2013/10 Účet obce pro příjem dotací u ČNB
Starosta obce informoval ZO o zřízení povinného účtu pro příjem dotací u ČNB, s tím, že obec využije
možnosti odmítnutí používání tohoto účtu pro potřeby příjmu daňových příjmů od státu.
ZO souhlasí se zřízením účtu a odmítnutím používání tohoto účtu pro potřeby transferu daňových
příjmů od státu.
PRO NÁVRH
7

PROTI NÁVRHU
0

ZDRŽEL SE
0

VÝSLEDEK
SCHVÁLENO

Ve Skřinářově 15. 3. 2013

Pavel Videnský

starosta obce

Ing. Josef Klíma

zapisovatel

Petra Studená

ověřovatel zápisu

Pavel Bednář

ověřovatel zápisu
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