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Zápis 
 

z 11. zasedání Zastupitelstva obce Skrbeň, 

které se konalo 14. prosince 2015 

------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 

Účast: 8 členů zastupitelstva, viz presenční listina 

 

 

Určení zapisovatele: 

 

Ing. Markéta Gabrlíková 

 

pro 7 proti 0 zdržel se 1 

 

 

 

Ověřovatelé: 

 

Vratislav Obšel 

 

pro 7 proti 0 zdržel se 1 

 

 

Ing. arch. Viktor Čehovský 

 

pro 7 proti 0 zdržel se 1 

 

 

 

 

Program: 

1) Plnění usnesení - zpráva kontrolního výboru 

2) Ukončení poskytování příspěvku na MHD držitelům Zlaté medaile Prof. MUDr. Janského  

3) Dodatky ke smlouvám o dílo 

4) Placení za odpad v roce 2016 

5) Provádění rozpočtových změn v závěru roku 

6) Rozpočtové provizorium 

7) Různé 

 

Program byl schválen všemi hlasy.  

 

 

Ad 1) Plnění usnesení - zpráva kontrolního výboru 

Zprávu přednesl předseda kontrolního výboru pan Jureček. Všechna usnesení byla splněna 

s výjimkou těch, jejichž plnění probíhá. 
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Usnesení 1/11/2015 

ZO bere na vědomí zprávu kontrolního výboru o provedené kontrole plnění usnesení přijatých 

na 8. až 10. zasedání zastupitelstva obce. 

 

Hlasování: 

 

pro 8 proti 0 zdržel se 0 

 

 

Ad 2) Ukončení poskytování příspěvku na MHD držitelům Zlaté medaile Dr. Janského  
Od 1. prosince se mění tarif v zóně 71 a současně je zaveden tzv. Kapka pas. Dosavadní 

způsob poskytování příspěvku držitelům Zlaté Jánského medaile se ruší. Skrbeň tento 

příspěvek poskytovala také, na základě schválených zásad a smlouvy s Dopravním podnikem 

města Olomouce. Toto je třeba uvést do souladu s aktuálním stavem 

Bez připomínek. 

 

 

Usnesení 2/11/2015 

ZO ruší Podmínky poskytování dotace k ceně za přepravu dárců krve, držitelů Zlaté medaile 

Prof. MUDr. Jana Janského schválené 14. října 2013 a souhlasí s uzavřením Dohody                        

o ukončení platnosti Smlouvy o úhradě dotace k ceně za přepravu vybrané skupiny obyvatel 

s Dopravním podnikem města Olomouce, a.s.  

Podpisem Dohody je pověřen starosta.  

 

Hlasování: 

pro 8 proti 0 zdržel se 0 

 

 

Ad 3) Dodatky ke smlouvám o dílo 

 

a) V příloze je soupis víceprací a méněprací při provádění terénních úprav hřiště. Celková 

cena se zvyšuje o 29 894,20 Kč (bez DPH).  

 

Bez připomínek. 

 

 

Usnesení 3/11/2015 

ZO schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo s panem Jiřím Latou /sdružení 

JITOLA/ na akci „Skrbeň – terénní úpravy části hřiště“. Celková cena díla se z důvodu 

víceprací a méněprací mění na 868.245.20 Kč. 

Podpisem dodatku je pověřen starosta.  

 

Hlasování: 

pro 8 proti 0 zdržel se 0 

 

 

 

b) Na stavbě „Skrbeň – prodloužení vodovodního a kanalizačního řadu“ jsme narazili na 

nezakreslený elektrický kabel situovaný přímo v trase nového potrubí. Šetřením se zjistilo, 

že je to legálně zřízená soukromá přípojka do některých zahrad na konci ulice. Kabel 
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musel být přepojen do jiného připojovacího místa. Tím došlo ke značnému zdržení a není 

předpoklad, že by potrubí tlakové kanalizace mohlo být do zimy na svém konci napojeno 

na čerpací jímku. Tím hrozí, že by potrubí nebylo proplachováno a mohlo by dojít k jeho 

ucpání, což se v obci už několikrát stalo. Z toho důvodu je stavba přerušena a dokončí se 

během jara. 

 

 

Usnesení 4/11/2015 

ZO schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 20/O/2015 se společností MODOS 

spol. s r.o. na akci „Skrbeň – prodloužení vodovodního a kanalizačního řadu“. Termín 

dokončení díla se mění na 31.5.2016. 

Podpisem dodatku je pověřen starosta.  

 

Hlasování: 

pro 8 proti 0 zdržel se 0 

 

 

Ad 4) Placení za odpad v roce 2016 

V podkladech pro 10. zasedání jsou materiály týkající se způsobů placení poplatku „za 

odpad“. Systém místního poplatku je zaveden v naprosté většině obcí a měst, jiné způsoby 

placení jsou výjimečné.  

V podkladech pro 11. zasedání je kalkulace nákladů, z nichž vychází stanovení poplatku na 

rok 2016 a návrh příslušné vyhlášky. Na základě kalkulace a po projednání ve finančním 

výboru se na rok 2016 navrhuje poplatek 396,- Kč/osobu a rok.                                                             

I po zvýšení poplatku oproti dosavadní částce 372 Kč se bude z obecního rozpočtu doplácet 

na každého poplatníka cca 39 Kč. Dle kalkulace na rok 2015 to bylo cca 28 Kč. 

 

 

Usnesení 5/11/2015 

ZO ponechává na území obce Skrbeň v platnosti způsob placení za nakládání s komunálním 

odpadem formou místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, 

třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.  

Hlasování: 

 

pro 7 proti 0 zdržel se Jaroslav Jureček 

 

Pan Jureček vyjádřil nespokojenost s přístupem popelářů. Vadí mu, že kontrolují obsah 

popelnic a je-li v nich odpad, který dle jejich posouzení do popelnice nepatří, tak ji 

nevysypou. Údajně v Olomouci vyvezou vše. 

Starosta tento postup naopak schvaluje, protože je zavedeno třídění odpadu a je špatně, když 

je v popelnicích například odpad ze zahrad, plasty, sklenice atd. 

 

 

Usnesení 6/11/2015 

ZO schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2015, o místním poplatku za provoz systému 

shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. 

Poplatek na rok 2016 je stanoven na 396,- Kč za osobu. 

Hlasování: 

 

pro 7 proti 0 zdržel se Jaroslav Jureček 
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Ad 5) Provádění rozpočtových změn v závěru roku 

Na základě usnesení č. 12/9/2015 je starosta zmocněn provádět rozpočtová opatření, a to: 

a) schvalovat přijetí dotací poskytnutých obci a jejich čerpání 

b) provádět změny výdajů, a to do výše maximálně 100 000,- Kč pro každou jednotlivou  

kapitolu rozpočtu obce v příslušném kalendářním roce. 

 

Pro případ, víceméně krizový, že by musel být stanovený limit překročen, je potřebné pro 

konec roku zmocnit starostu k provádění rozpočtových opatření bez finančního limitu. 

 

Bez připomínek. 

 

Usnesení 7/11/2015 

ZO zmocňuje starostu prováděním nezbytných rozpočtových změn v období do konce roku 

2015. O provedených rozpočtových změnách bude starosta informovat zastupitelstvo obce na 

nejbližším zasedání. 

 

 

Hlasování: 

pro 8 proti 0 zdržel se 0 

 

 

Ad 6) Rozpočtové provizorium 

Každoroční záležitost. Rozpočet na rok 2016 bude připravován po ukončení roku 2015.  

 

Bez připomínek. 

 

Usnesení 8/11/2015 

ZO schvaluje rozpočtové provizorium pro hospodaření obce v roce 2016 do doby schválení 

rozpočtu obce, nejdéle do 30.4.2016. Rozpočtové provizorium se řídí těmito pravidly: 

a) Vychází z nezbytných provozních a kapitálových výdajů. Výdaje v tomto období nesmí 

přesáhnout 30% výdajů v roce 2015. 

b) Hrazeny budou výdaje, které je obec povinna hradit na základě uzavřených smluv                        

a závazků.  

c) Základní škola a mateřská škola Skrbeň, p.o. obdrží v lednu 2016 neinvestiční dotaci na 

provoz ve výši 1/3 dotace podle skutečnosti z roku 2015.  

 

Hlasování: 

pro 8 proti 0 zdržel se 0 

 

 

 

Ad 7) Různé 

 

a) Informace z valné hromady spolku Odpady Olomouckého kraje 

 

Viz podklady, zatím žádné nové informace. 
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b) Možnost podání žádosti o dotaci na vybavení jednotky sboru dobrovolných hasičů 

Na výzvu starosty přítomní členové SDH Skrbeň, pan Jan Koleňák a zastupitelé Vratislav 

Obšel a Jaroslav Jureček informovali o nabídce vozidel pro hasičské jednotky naší kategorie, 

zatím jen v obecnější rovině. Je třeba pečlivě posuzovat kapacitu vozidla z hlediska počtu 

přepravovaných osob a dostatečného prostoru pro vybavení. 

Po diskusi bylo dohodnuto, že nejpozději do konce ledna hasiči vyspecifikují typ vozidla, 

které by nejlépe odpovídalo uvedeným požadavkům. Zohlednit je třeba i náklady na provoz a 

údržbu. Následně bude rozhodnuto o tom, zda bude podána žádost o dotaci od Olomouckého 

kraje na tento účel. 

 

 

c) Možnost podání žádosti o dotaci na stavbu „Rekonstrukce části místní komunikace 

Vyhnálovská - Skrbeň“  

 

Viz podklady. Bez připomínek. 

 

 

Usnesení 9/11/2015 

ZO souhlasí s podáním žádosti o dotaci na stavbu „Rekonstrukce části místní komunikace 

Vyhnálovská - Skrbeň“  

a) z dotačního programu MMR 117D815 – Podpora obnovy a rozvoje venkova, dotační titul 

č. 5 – Podpora obnovy místních komunikací 

b) z Programu obnovy venkova Olomouckého kraje 2016 

 

Hlasování: 

pro 8 proti 0 zdržel se 0 

 

 

d) Možnost podání žádosti o dotaci na vybudování sportoviště  

 

Před několika dny vyhlásilo ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy dotační titul, ze 

kterého lze financovat sportoviště. Je to tentýž titul, ve kterém byla Skrbeň se svou žádostí ze 

začátku roku 2015 neúspěšná.  

Dotace pro obce může být maximálně 50%. 

Termín podání žádosti je do 31. ledna 2016. 

 

Následovala diskuse o případných změnách v provedení hřiště oproti doposud dohodnutým 

parametrům (typ povrchu, velikost menšího hřiště, způsob oplocení). 

K tomuto tématu starosta svolá na začátku ledna poradu všech zainteresovaných spolků, kde 

musí být definitivně rozhodnuto. Následně bude rozhodnuto o podání žádosti o dotaci. 

 

Je shoda na tom, aby se obě hřiště vybudovala v roce 2016, nejlépe současně.  

 

 

Návrhy občanů: 

Pan Koleňák požádal, aby obec projednala se Správou železniční dopravní cesty doplnění 

výstražného zabezpečovacího zařízení na železničním přejezdu o světla nasměrovaná do 

vedlejších ulic (směr Nová čtvrť a Nádražní).  
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Závěr 

Starosta poděkoval všem za účast. Poté zasedání ukončil. 

 

 

 

Zapsala: Ing. Markéta Gabrlíková 

 

 

 

Starosta: Tomáš Spurný 

 

 

 

Ověřili: Vratislav Obšel 

 

 

 

  Ing. arch. Viktor Čehovský  

 

 

 

 

 

Přílohy: 

Pozvánka  

Presenční listina 

Podklady včetně příloh a doplnění 

 


