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Zápis 
 

z 12. zasedání Zastupitelstva obce Skrbeň, 

které se konalo 11. ledna 2016 

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

 

Účast: 8 členů, od bodu 1 programu 9 členů zastupitelstva - viz presenční listina 

 

 

Určení zapisovatele: 

 

Ing. Markéta Gabrlíková 

 

pro 7 proti 0 zdržel se 1 

 

 

 

Ověřovatelé: 

 

Bc. Stanislav Vaďura 

 

pro 7 proti 0 zdržel se 1 

 

 

Ing. arch. Viktor Čehovský 

 

pro 7 proti 0 zdržel se 1 

 

 

 

Program:  

1) Žádost o dotaci na hřiště 

2) Smlouvy o využívání sportovního hřiště 

3) Výběrová řízení na zhotovitele staveb 

 

Program byl schválen všemi hlasy.  

 

Ad 1) Žádost o dotaci na hřiště 

Na základě projednání podoby a parametrů hřiště na schůzce členů zastupitelstva a zástupců 

uživatelů hřiště 6.1.2016 bude podána žádost o dotaci na realizaci plochy „A“. Tato plocha 

bude opatřena povrchem s technickými parametry odpovídajícími materiálu JUTA Active, 

lajnování pro malou kopanou a volejbal. Oplocení bude po celém obvodu sítěmi zavěšenými 

na ocelových sloupech s roztečí 4 m (obdobně jako na hřišti v Horce). Plocha pro střídačky 

bude upravena vně oplocení na straně směrem k zahradám, zde budou v oplocení dvě branky 

(samostatný vstup na hřiště pro každé družstvo). Prověří se parametry osvětlení z hlediska 

rovnoměrného nasvícení celé plochy. 
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Menší plocha „B“ bude upravena na velikost odpovídající tenisovému kurtu – nutná změna 

územního rozhodnutí. Typ povrchu vyberou hráči nohejbalu a tenisu. Zatím pan Pavel 

Sedláček předložil údaje o vpichovaném koberci firmy Notts Sport (obdrželi všichni 

zastupitelé). 

V areálu budou umístěny venkovní fitness stroje, výběr bude konzultován s fyzioterapeutem.    

 

 

1/12/2016 

ZO souhlasí s podáním žádosti o dotaci z programu ministerstva školství, mládeže a 

tělovýchovy „Státní podpora sportu pro rok 2016, program 133510, subtitul 133512 – 

podpora materiálně technické základny sportovních organizací“ na realizaci akce Obnova 

víceúčelového sportoviště – 1. etapa, víceúčelové hřiště „A“.           

 

Hlasování: 

 

pro 9 proti 0 zdržel se 0 

 

 

Ad 2) Smlouvy o využívání sportovního hřiště 
 

Při posuzování žádosti se kromě jiného zohledňuje, jak širokému okruhu uživatelů bude 

sportoviště sloužit. Při minulé žádosti jsme toto dokládali Smlouvou o využívání sportovního 

hřiště uzavřenou mezi obcí a TJ Sokol Skrbeň. Starosta navrhl, aby skutečný široký okruh 

uživatelů byl doložen obdobnou smlouvou s dalšími skrbeňskými spolky a školou.  

 

bez připomínek 

 

2/12/2016 

ZO schvaluje uzavření Smlouvy o využívání sportovního hřiště mezi obcí Skrbeň a těmito 

dalšími uživateli hřiště: 

- Sbor dobrovolných hasičů Skrbeň   

- Seniorklub Skrbeň 

- Skrbeňáček 

- Základní škola a mateřská škola Skrbeň, p.o. 

Podpisem smluv je pověřen starosta. 

 

Hlasování: 

 

pro 9 proti 0 zdržel se 0 

 

 

Ad 3) Výběrová řízení na zhotovitele staveb 

 

Výběrové řízení na zhotovitele stavby Obnova víceúčelového sportoviště – 1. etapa, 

víceúčelové hřiště „A“. 

Uznatelné náklady jsou ode dne podání žádosti o dotaci (31.1.2016). Nemusíme tedy čekat na 

výsledek žádosti. Hodnotící kritérium – cena. Termín dokončení stavby – 31.5.2016. 

Do podmínek bude zahrnuta záruka min. 3 roky, doložení realizace obdobných hřišť, součástí 

nabídky bude vzorek nabízeného povrchu. Další podmínky budou konzultovány s agenturou 

zajišťující administraci výběrového řízení (záruka, náklady na údržbu). 
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3/12/2016 

ZO souhlasí s provedením výběrového řízení na zhotovitele stavby Obnova víceúčelového 

sportoviště – 1. etapa, víceúčelové hřiště „A“. 

 

Hlasování: 

pro 9 proti 0 zdržel se 0 

 

 

Výběrové řízení na zhotovitele stavby Rekonstrukce části místní komunikace Vyhnálovská – 

Skrbeň. 

 

Pravomocné stavební povolení lze očekávat do konce dubna. Následně lze zahájit práce. 

Vzhledem k tomu, že je to frekventovaná komunikace, je žádoucí, aby práce proběhly co 

nejrychleji. Proto bude vhodné použít jako hodnotící kritérium kromě ceny i dobu prací. 

Návrh cena 70%, doba prací 30%. Poměr a další podmínky budou konzultovány s agenturou 

zajišťující administraci výběrového řízení. Termín zahájení prací – dle nabídek (je nám jedno, 

zda to bude už v květnu nebo na podzim). 

Během prací bude provedena revize stavu vodovodu a vyměněny zemní uzávěry. O dobu 

potřebnou pro tyto práce bude prodloužena doba rekonstrukce komunikace uvedená 

v nabídce. 

 

4/12/2016 

ZO souhlasí s provedením výběrového řízení na zhotovitele stavby Rekonstrukce části místní 

komunikace Vyhnálovská – Skrbeň. 

Hlasování: 

 

pro 9 proti 0 zdržel se 0 

 

 

Různé, diskuse: 

 

Starosta předal zastupitelům přehled plnění daňových příjmů za rok 2015. 

 

Pan Jureček se dotázal, do kdy je třeba předložit návrh na typ a parametry nového vozidla pro 

jednotku SDH. Nabídka bude do konce ledna. 

 

Bc. Vaďura – v televizi byla informace o dotacích na vybavení jednotek SDH obcí. Starosta 

uvedl, že podle jeho informací jsou tyto dotace určeny pro jednotky vyšších kategorií, nikoliv 

pro JPO V. 

 

Starosta informoval o problémech s obecním rozhlasem. Aktuálně je porucha na vedení, 

ústředna je také už zastaralá. Bude třeba uvažovat o celkové modernizaci obecního rozhlasu. 

 

Paní Jana Absolonová vyjádřila svůj kritický názor na rozhodnutí zastupitelstva ponechat 

způsob placení za odvoz odpadu formou místního poplatku – viz příloha. 

 

Starosta popsal průběh projednání její připomínky či požadavku z března 2015 a uvedl 

informace, které k dané problematice shromáždil a následně předal zastupitelům. Dále uvedl 

údaje o míře třídění odpadů v obci a o připravovaném rozboru odpadu odvezeného z obce. 

Tyto informace budou zveřejněny v Inforu. 
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Bc. Vaďura uvedl, že problematikou se zastupitelstvo zabývalo v průběhu roku nejméně 

dvakrát a že zápisy ze zasedání jsou zveřejněny na webu obce a obsahují podrobnější 

informace, než usnesení. Vzhledem k rozsahu Inforu v něm nelze úplné zápisy zveřejňovat. 

Ing. Žižlavský potvrdil toto projednání a vyjádřil názor, že při jiném způsobu placení by 

vznikly černé skládky, hrozilo by pálení odpadu v kamnech a tím zhoršení ovzduší. Obává se 

také zcizování známek z popelnic. Problematická je rovněž nestejná velikost popelnic 

používaných občany obce. 

 

Tento názor podpořil Ing. Wittka a další zastupitelé. 

 

Pan Bačík navrhl, aby údaje pro výpočet poplatku byly také zveřejněny. 

 

Paní Absolonová uvedené argumenty nepřijala a konstatovala, že zastupitelstvu chybí vůle 

věc řešit. Prohlásila, že bude tuto problematiku medializovat.  

Dále vyzvala zastupitele, aby se ve větší míře zúčastňovali akcí pořádaných v obci. 

 

 

 

Závěr 

Starosta poděkoval všem za účast. Poté zasedání ukončil. 

 

 

 

Zapsala: Ing. Markéta Gabrlíková 

 

 

 

Starosta: Tomáš Spurný 

 

 

 

Ověřili: Bc. Stanislav Vaďura 

 

 

 

  Ing. arch. Viktor Čehovský  

 

 

 

 

 

Přílohy: 

Diskusní příspěvek paní Jany Absolonové 

Pozvánka  

Presenční listina 

Podklady včetně příloh a doplnění 

 

 

 

 


