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  SKRŠÍNSKÉ LISTY 
 NEPRAVIDELNÝ INFORMAČNÍ OBČASNÍK  

„SKRDOCH“ 

 

 

Starosta obce David Suchánek 

SLOVO STAROSTY OBCE 

INFORMACE   

Vážení spoluobčané, 

Jsem velmi rád, že se v posledních měsících 

daří velmi intenzivně bojovat proti 

koronaviru a tím přinášet mnoho rozvolnění 

v opatřeních, které nás dlouhodobě 

omezovala. Jako největší benefit rozvolnění 

vládních opatření vnímám možnost 

společného setkávání. Za poslední rok byl 

každý z nás výrazně zasažen nejen strachem 

z nákazy touto zákeřnou nemocí, ale i tím, že 

sociální kontakt snižoval vzájemnou 

soudržnost.  

Hned, jak bylo možné využít toto rozvolnění, 

byla obcí Skršín spolu se Sdružením 

dobrovolných hasičů ve Skršíně uspořádána 

akce pro naše nejmenší obyvatele, protože 

pro děti je omezení sociálního kontaktu 

největším omezením.  

Akce proběhla na obecním úřadě, a to právě 

z důvodů hlídání kapacity občanů, aby jich 

zde nebylo více, než bylo povoleno. Byla zde 

skvělá kapela W-BAND, RC MODELY pana 

Hrdličky a jeho party, mostečtí hasiči s 

pěnovou party, kterým děkuji  a také spousta 

různých soutěží pro naše malé i větší dětičky. 

Dle ohlasu po akci se zde všem zúčastněným 

líbilo. 

Co se týká dětského hřiště pro nejmenší, kdy 

se mě stále ptají maminky, tak by se ještě 

letos mělo realizovat v obci Dobrčice. Až 

tomu tak bude, určitě Vás budeme 

informovat, aby se mohli Vaše ratolesti 

zabavit. 

Přeji všem pevné zdraví  

 

David Suchánek, starosta 

 

 

 
 

JEDNÁNÍ ZO  

ZASTUPITELSTVO  

Od posledního vydání proběhlo další zasedání 

zastupitelstva obce Skršín. Níže naleznete 

jednotlivé body, které se na Zastupitelstvu 

projednávaly. 

  

Program byl sestaven z následujících bodů:  

 

1. Zahájení a určení zapisovatele  

2. Volba ověřovatelů 

3. Schválení programu 

4. Kontrola plnění usnesení 

5. Rozpočtové opatření č. 4/2021 

6. Zápis z kontroly finančního výboru 

7. Návrh závěrečného účtu obce 

8. Návrh účetní závěrky obce  

9. Žádost o pronájem p. č. 43/1, Skršín 

10. Žádost o finanční dar na ekologické 

účely od SVS a.s. 

11. Návrh odsouhlasení – směna pozemků 
p. č. 43/1 a st. p. č. 59 

12. Žádost o pronájem pozemku p. č. 97/22, 

k. ú. Skršín 

13. Zadání VZMR – Dobrčice relaxační 

zóna 

14. Informace starosty hasičů a starosty obce 

– zpráva o stavu požární ochrany 

15. Diskuse a závěr 

 

Zasedání ZO je veřejné a budeme rádi, pokud se 

ho zúčastníte a budete s námi sdílet problémy, 

které Vás tíží.  

 

 

 

Kompletní zápis je k dispozici u starosty obce.  

 

 

DĚTSKÝ DEN   

KULTURA V OBCI  

Po velmi dlouhém období, kdy všechna nařízení 

spojená s omezením hromadného setkávání lidí 

bránila v kulturně společenských akcích, bylo 

velmi příjemným setkání v rámci Dětského dne, 

který se tento rok uskutečnil na půdě obecního 

úřadu ve Skršíně.  

Za celé zastupitelstvo patří poděkování všem, 

kteří s touto akcí pomohli, a to nejen 

organizačně, což bylo vzhledem ke krátké době 

velmi náročné, ale i všem, kteří se této milé akce 

účastnili.  

Víme, že návrat do běžného režimu bude ještě 

nějaký čas trvat a pomoc dobrých lidí na našich 

akcích je velmi potřebná.  

 

Ještě jednou velké díky hlavním organizátorkám 

a rovněž všem našim sponzorům.  
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OZNÁMENÍ SOUDU V MOSTĚ  

OKRESNÍ SOUD V MOSTĚ  

Oznámení o vyhlášení nové volby 
přísedících 
 
Okresní soud v Mostě informuje, že v souladu 
se zákonem č. 6/2002 Sb., o soudech, 
soudcích, 
přísedících a státní správě soudů a o změně 
některých dalších zákonů, hledá nové zájemce 
na výkon 
funkce přísedících. 
Přísedící zasedají v trestních senátech, v nichž 
se rozhoduje o závažných trestných činech, a 
také se podílejí na rozhodování v senátních 
věcech občanskoprávních. 
Přísedícím může být ustanoven státní občan 
České republiky, který je plně svéprávný a 
bezúhonný, jestliže jeho zkušenosti a morální 
vlastnosti dávají záruku, že bude svou funkci 
řádně zastávat, v den ustanovení dosáhl věku 
nejméně 30 let a souhlasí se svým ustanovením 
za přísedícího a s přidělením k určitému soudu. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

OKRESNÍ SOUD V MOSTĚ 
Moskevská 2, 434 74 Most, 

tel.: 477 104 711, fax: 477 104 712, e-mail: 
podatelna@osoud.mst.justice.cz, IDDS: bueabp5 

Spr 273/2021 

 

 

 

 

 
Přísedící jsou voleni do funkce na dobu 4 
let. Zájemce narozený před 1. prosincem 
1971 musí doložit Osvědčení podle 
zákona č. 451/1991 Sb. – tzv. lustrační 
osvědčení. 
Při účasti na jednání soudu náleží 
přísedícímu náhrada hotových výdajů 
(jízdné), náhrada ušlé mzdy a dále pak 
paušální náhrada ve výši 150 Kč. V 
případě zájmu o zvolení do funkce 
přísedícího u Okresního soudu Mostě 
zašlete žádost městskému /obecnímu 
úřadu (příslušnému podle místa trvalého 
pobytu), protože přísedící volí 
zastupitelstva obcí v obvodu příslušného 

okresního soudu. 

 

 
Bc. Martina Ščuková 
ředitelka správy soudu 
 
Za Obec Skršín prosíme případné 
zájemce o vykonávání této odpovědné 
pozice, aby kontaktovali starostu 
obce.  
Děkujeme 

INFORMACE K PROPADU VOZOVKY 

NA I/15, VE SKRŠÍNĚ  

ŘSD 

V minulém měsíci došlo na hlavní komunikaci ve Skršíně k propadu 

vozovky ve směru na Most. Rád bych tímto požádal občany, aby se 

neobraceli se žádostí o opravu na Obec Skršín. Naše obec není vlastníkem 

této komunikace, a proto nemůže provádět opravy této komunikace.  

Chceme Vás však ujistit, že pravidelně komunikujeme se zástupci ŘSD 

Chomutov a tlačíme je k opravě této vozovky.  

Výstupy šetření ŘSD jsou následující:  

 

1. Zbortila se starší klenbová část propustku, ve druhé průjezdné 

polovině silnice je již betonová trouba, která má samozřejmě 

vyšší únosnost, takže tam tento propad nehrozí. 

2. V současnosti soutěžíme projektanta na rekonstrukce propustků v 

celém Ústeckém kraji a tento propustek je v této zakázce zahrnut. 

Bude tedy připravená kompletní projektová dokumentace na 

úplnou rekonstrukci tohoto propustku a předpokládám, že 

společně s tím budeme řešit minimálně vymístění těch nevhodně 

osazených pustí v silnici. 

3. V rámci propadu na silnici I/15 v obci Skršín byla provedena 

kontrola propadu z důvodu zjištění stavu a návrhu způsobu 

prozatímní úpravy. V 31. týdnu by měla být provedena oprava na 

základě zjištěných skutečností, avšak bude to pouze prozatímní 

zabezpečení pro umožnění průjezdu po komunikaci. Konečné 

řešení bude vyplývat ze zjištěných skutečností a velkou roli bude 

hrát i situace vedení plynu, který se pravděpodobně v propadu 

nachází. 

 

 

 

 

 

INFORMACE KE SCHVÁLENÉ VARIANTĚ 

BEZPEČNOSTŘNÍHO OPATŘENÍ NA I/15,  

KÚ ÚSTECKÉHO KRAJE  

Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství, 

jako příslušný správní úřad ve věcech stanovení místní a přechodné 

úpravy provozu na pozemních komunikacích – silnicích I. třídy dle 

ustanovení § 124 odst. 4 písm. b) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na 

pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o 

silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o 

silničním provozu“), podle § 77 odst. 1 písm. b) téhož zákona a v 

souladu s ustanovením zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) zveřejňuje záměr stanovení 

místní úpravy provozu na pozemních komunikacích, spočívající v 

posunutí stávajícího či osazení nového svislého dopravního značení a 

vyznačení nového vodorovného dopravního značení v přesné specifikaci 

a umístění  

Silnice: I/15 

Lokalita: V průtahu obcí Skršín 

Důvod: Zvýšení bezpečnosti silničního provozu a chodců v intravilánu 

obce 

Návrh: Umístění nového svislého dopravního značení č. B 20a 

„Nejvyšší dovolená 

rychlost“ s údaji 70, 50 a 30 km/h + č. A 1b „Zatáčka vlevo“ 

Posunutí stávajícího dopravního značení č. IZ 4a „Obec“ + č. IZ 4b 

„Konec obce“ 

Vyznačení nového vodorovného dopravního značení č. V 5 „Příčná čára 

souvislá“ + č. V 15 „Nápis na vozovce“ se symboly ze svislého 

dopravního značení č. A1a + A12b + B20a + č. V 18 „Optická 

psychologická brzda“ 
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AKTUÁLNĚ OBECNÍ ÚŘAD 

Informace o provozu obecního úřadu v době letních prázdnin 

 

FINANCE 

Důležitá čísla  
LEONA KRAJÍČKOVÁ 

2021 

 

Měsíc 
Měsíční 

příjmy 

Měsíční 

výdaje 

Rozdíl v 

měsíci 

 
leden 433 492,52 196 176,83 237 315,69  

únor 375 884,66 282 282,88 93 601,78  

březen 441 985,77 247 242,49 194 743,28  

duben 198 017,64 175 521,32 22 496,32  

květen 275 398,18 241 119,42 34 278,76  

červen 576 302,78 330 658,77 245 644,01  

červenec 528 433,09 259 590,68 268 842,41  

 

STAV NA ÚČTECH: 6 404 577,07 KČ 

VČETNĚ SBÍRKY, FONDU A POKLADNY. 

 

 

AKTUÁLNÍ VÝŠE VEŘEJNÉ SBÍRKY JE: 

 299 997 KČ 

 

 
 

KOTLÍKOVÁ DOTACE 4. VÝZVA  

HTTP://WWW.KR-USTECKY.CZ/KOTLIKOVEDOTACE  

VYHLÁŠENÍ 

 2. kola příjmu žádostí v rámci 4. Výzvy Kotlíkových 

dotací v Ústeckém kraji rozhodnutím Zastupitelstva 

Ústeckého kraje dne 21. června 2021 

KDY BUDE MOŽNO ŽÁDAT 

 Zahájení příjmu elektronických žádostí 6. září 2021 od 

10:00 hod. Počet přijatých žádostí je omezen. 

KDO MŮŽE ŽÁDAT 

Fyzická osoba vlastnící rodinný dům určený k bydlení v 

Ústeckém kraji, maximálně o 3 bytových jednotkách, který 

je vytápěn převážně kotlem na tuhá paliva s ručním 

přikládáním 1. nebo 2. emisní třídy. 

DOTACI JE MOŽNÉ POSKYTNOUT 

Nové tepelné zdroje splňující Směrnici o Ekodesignu, které 

jsou uvedeny v seznamu podporovaných výrobků a 

technologií pro Kotlíkové dotace – 3. kolo (117. výzva 

SFŽP od 2019) vedeném na webových stránkách SFŽP - 

https://svt.sfzp.cz/  

VÝŠE DOTACE 

Dotace je navázána na zvolený druh nového zdroje. 

 

ím přikládáním 100 tis Kč 

120 tis. Kč 

 

úřední hodiny 

Starosta 

telefon: 724 143 834 

Starosta e-mail: starosta@skrsin.cz 

pondělí: 15:00 - 17:00 

středa: 15:00 - 17:00 - po předchozí telefonické domluvě  

Místostarosta 

telefon: 725 708 023 

Místostarosta e-mail: mistostarosta@skrsin.cz 

úterý: 17:30 - 19:00 - po předchozí telefonické domluvě 

čtvrtek: 17:30 - 19:00 - po předchozí telefonické domluvě  

Ekonom 

telefon: 606 711 713 

Ekonom e-mail: ekonom@skrsin.cz 

pondělí: 9:00 - 15:00 

středa: 8:00 - 15:00 

 

Při kontaktu na obecním úřadě prosím dodržujte platné podmínky 
pro zakrývání dýchacích cest podle aktuálních vládních opatření. 

Děkujeme za pochopení. 

 OÚ Skršín 

 

PROJEKTY 

INFORMACE   

1. ČOV Chrámce  
Obci Skršín bylo rozhodnutím ministra životního prostředí přiděleno ze Státního 

fondu životního prostředí 240.000 Kč jako účelová dotace na stavbu. Na 

posledním zastupitelstvu obce byl místostarosta pověřen zasláním žádosti o 

mimořádný ekologický dar od společnosti SVS a.s., které je obec Skršín 

akcionářem. Požadovaná výše daru činí 400.000 Kč. Celkové náklady, které byly 

dosud vynaloženy a jsou do budoucna plánovány přesahují částku 1,5 mil Kč. 

V současné době je chystána zadávací dokumentace pro vypsání soutěže na 

dodávku této stavby.  

 

2. DBO Skršín (Parkoviště) 
Vzhledem k tomu, že obec Skršín nebyla schopna ani po půl roce získat souhlasná 

stanoviska všech sousedních vlastníků před podáním žádosti o společné řízení ke 

stavbě tohoto parkoviště, tak se z projektové dokumentace vyjmula jedna část, 

která řešila hloubkové uložení obecní kanalizace a projekt v této upravené podobě 

byl prostřednictvím společnosti Messor s.r.o. podán na Stavební úřad v Mostě. 

Předpokládaný náklad na stavbu činí cca 1 mil Kč.  

 

3. DBO Chrámce  
V současné době není v tomto projektu žádná změna od minulé zprávy. První 

možnosti dotačních titulů budou vypsány opět prostřednictvím SFDI v měsíci září.  

 

4. DBO Dobrčice 
Společností NE2D byla zpracována studie, která bude předložena dopravnímu 

inspektorátu ke schválení. Zároveň pro ucelení celého řešení vznikne v blízkosti 

parku „u hospody“ osazení dětských prvků, zrekonstruována autobusová zastávka 

a opravena komunikace na které se bude toto DBO realizovat. Odhadovaný náklad 

na celou akci činí 750 tis. Kč a věříme, že stihneme realizovat v tomto roce.  

 

  

 

 

http://www.kr-ustecky.cz/kotlikovedotace
https://svt.sfzp.cz/
mailto:starosta@skrsin.cz
mailto:mistostarosta@skrsin.cz
mailto:ekonom@skrsin.cz
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POHLED NA MOŽNÉ ŘEŠENÍ ODPADŮ V DALŠÍCH LETECH  

Informace o změně legislativy – Přijetí nové OZV pro odpadové hospodářství v obci 

V posledním vydání jsme Vás informovali, že od ledna roku 2021 

vstoupila v platnost nová legislativa v oblasti odpadového 

hospodářství. Cílem je snížit množství směsného komunálního odpadu 

ukládaného na skládkách.  

Zároveň se tím mění způsob úhrady za likvidaci směsného 

komunálního odpadu, na kterém se v současnosti pracuje ve spolupráci 

s krajským dozorem ministerstva vnitra. Celý tento rok bude zejména o 

snížení zátěže za odpady. 

Do konce tohoto roku musí obec vytvořit obecně závaznou vyhlášku, 

kterou upraví způsob nakládání s odpady tak, aby splňovala 

požadovanou normu. Jako příklad budoucnosti bych rád uvedl, že 

každá obec bude muset mít od roku 2025 kontejner na textil.  

V obci nemáme sběrný dvůr ani komunitní kompostárnu, a tak jsme 

odkázání pouze na likvidaci formou kontejnerů. Obec se snažila na 

zasedání starostů hledat i jiná řešení v podobě jiného dodavatele, nebo 

pytlového sběru. V obou případech však narážíme buď na otázku ceny 

za likvidaci odpadu v prvním případě nebo náklad spojený s pracovním 

místem v případě druhém.     

 

V současné době se nabízí několik možností, jak celou situaci řešit.  

 

1. Ponechání současného stavu, který však s ohledem na masivní 

zvyšování cen přináší vysoké riziko zvýšení ceny za likvidaci 

směsného komunálního odpadu a nadále zůstanou sdílené 

nádoby pro tříděný komunální odpad ve vymezených lokalitách 

v obci. Nová obecně závazná vyhláška tedy stanoví cenu pro 

každý typ nádoby ke každé nemovitosti.  

2. Stanovení ceny za přihlášeného občana v případě trvale žijících 

obyvatel a fixní sazby pro nemovitosti, kde je buď částečné 

využívání (chaty, chalupy) nebo budovy, u kterých není možné 

identifikovat jejich využívání.  

3. Projekt D2D (door to door), který jsme Vám představili 

v minulém vydání. Četnost odvozu směsného komunálního 

odpadu bude snížen na 1x 14 dní, může být snížen i objem 

černé nádoby a svoz SKO, plastů a papíru bude probíhat ve 

stejný svozový den. 

 

 

 

Pokud se blíže podíváme na jednotlivé alternativy, tak pro první možnost 

může být pozitivem to, že si každý může volně určit nejen frekvenci 

svozu, ale i velikost nádoby. Je zde však reálné riziko zvýšení ceny za 

svozy směsného komunálního odpadu, které vychází z ceny uložení jedné 

tuny takového odpadu na skládce. Druhým aspektem je to, že tento 

systém nereflektuje na očekávané závazky národních programů na 

zvyšování podílů separovaného odpadu a zároveň zde máme opět 

nezměněnou podobu velkokapacitních kontejnerů, které nejen netvoří 

hezký pohled v obci, ale často bývají problémem, kdy jsou využívány 

neefektivně jednotlivci bez ohledu na společenskou rovnost.  

Ve druhém případě, který se nám zdá jako nejméně efektivní a je 

využíván zejména ve větších městech, je velkým negativem stanovení 

ceny za jednoho obyvatele, nakolik stejný počet obyvatel jedné 

domácnosti nemusí vytvořit stejné množství směsného odpadu. 

Jednotková cena potom vychází z průměru nákladu na jednoho obyvatele 

z celkového nákladu odpadů, což může být přibližně 700 Kč na jednu 

osobu.  V tomto případě opět zůstává v platnosti systém velkokapacitních 

kontejnerů, který byl popsán výše. Obě výše uvedené alternativy zásadně 

vstupují do obecního rozpočtu, ale zvýšení ceny směsného odpadu 

nereflektuje negativně výdajovou část obecního rozpočtu, protože je 

přenášena na poplatníka.  

Poslední systém je nastaven plně na individuální potřeby jednotlivých 

domácností a zároveň splňuje požadavek na zvýšení podílu separovaného 

odpadu. Z hlediska dlouhodobého udržitelného rozvoje je považován za 

nejvíce nenáročný s ohledem na ekologickou zátěž. Zároveň tento systém 

omezuje velkokapacitní kontejnery v obcích a může tak výrazně přispět 

ke zlepšení vzhledu obce. I v tomto případě jsou však negativa, a to 

v tom, že vyžaduje více místa pro kontejnery k jednotlivým budovám 

v obci a zvyšuje náklad na počet vývozů a pronájem nádob. Jako velký 

benefit však navrhujeme možnost odpuštění poplatku při systému D2D, 

v případě schválení změny místního koeficientu daně z nemovitosti. 

Prakticky to znamená, že pokud dnes jedna domácnost zaplatí v průměru 

1700 Kč za odvoz odpadu a 600 Kč za daň z nemovitosti, tedy celkem 

2300,- Kč, tak při nové volbě by taková domácnost zaplatila pouze 1200 

Kč za daň z nemovitosti a žádné další poplatky by neplatila. Dále 

počítáme i s tím, že by občané pro umístění 4 ks kontejnerů mohli využít 

své přilehlé obecní pozemky. Budeme rádi, pokud nám řeknete svůj 

názor, kterou alternativu vnímáte jako nejlepší. Stačí když vezmete 

vložený lístek v tomto vydání a zakroužkujete variantu 1,2 nebo 3 a toto 

vhodíte do schránky na obecním úřadě nejpozději do 4.9.2021. Tato 

pomoc bude dobrým ukazatelem toho, jak mají vnímat možnost řešení i 

samotní zastupitelé.  

Musíme však i nadále připomenout skutečnost, že všechny podnikatelské 

subjekty nejsou součástí systémů likvidace odpadů, které jsou 

organizovány obcí a musí i nadále postupovat samostatně v souladu se 

zákonem o odpadech jako doposud.  

  

   

OSTATNÍ INFORMACE 

Poděkování za dlouholetou práci a přání k jubileu  

Naše obce by několik let nemohly fungovat 

bez řádných a pečlivých zaměstnanců. Tato 

práce, o kterou není na trhu práce velký 

zájem, protože není finančně velmi zajímavá, 

je proto spíše posláním než zaměstnáním. 

Člověk, který takovou práci dělá, musí být 

nejen manuálně zručný, ale často čelí i 

konfliktním situacím, které tato pozice 

přináší. Zároveň je to práce, kterou musí naši 

zaměstnanci vykonávat v každém počasí.  

Již mnoho let je jedním takovým zaměstnancem paní Slávka 

Jirková, kterou pravidelně potkáváte s křovinořezem v ruce, 

nebo jak přejíždí mezi jednotlivými obcemi v našem novém 

obecním vozidle.  

Paní Jirková minulý měsíc oslavila významné životní jubileum 

a my ji chceme popřát, aby i nadále nosila úsměv na tváři, 

držela se pozitivní. Hlavně jí však přejeme, aby se jí drželo 

pevné zdraví a vydržela s námi ještě mnoho let a svojí 

usilovnou prací i nadále pečovala o vzhled v naší obci.  
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