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Zápis  
 

z 13. zasedání Zastupitelstva obce Skrbeň 

které se konalo 8. února 2016 

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

Účast:  9 členů zastupitelstva - viz presenční listina 

 

 

Určení zapisovatele:  Ing. Markéta Gabrlíková 

 

pro 8 proti 0 zdržel se 1 

 

 

Ověřovatelé: 

 

Ing. Pavel Bačík 

 

pro 8 proti 0 zdržel se 1 

  

 

Jaroslav Jureček 

 

pro 8 proti 0 zdržel se 1 

 

 

Program: 

 

1) Plnění usnesení, informace o provedených rozpočtových opatřeních 

2) Členský příspěvek pro MAS Moravská cesta 

3) Žádosti o příspěvky z rozpočtu obce 

4) Vlajka pro Tibet 

5) Stočné na rok 2016 + kompenzace 

6) Žádost o dotaci na pořízení vozidla pro jednotku SDH 

7) Zajištění výkonu působnosti speciálního stavebního úřadu ve věcech místních komunikací 

8) Smlouva o společném postupu zadavatelů na při výběrovém řízení na zhotovitele díla  

    „Silnice III/4466 Skrbeň, projektová dokumentace“ 

 

 

Program včetně doplnění byl schválen všemi hlasy.  

 

 

Ad 1) Plnění usnesení, informace o provedených rozpočtových opatřeních 

 

Viz podklady. 

 

Výzvy k předložení nabídek na rekonstrukci MK Vyhnálovská byly rozeslány dnes, otvírání 

obálek se bude konat ve čtvrtek 25.2. v 10 hod. v Domě služeb.  
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Výběrové řízení na hřiště se připravuje. 

 

Pan Jureček se dotázal, zda skutečně nelze zabezpečovací zařízení na železničním přejezdu u 

hřiště doplnit dvěma dalšími výstražnými světly. Starosta zopakoval stanovisko SŽDC.  

Pan Vaďura se dotázal, zda by nebylo vhodné umístit v Zahradní ulici dopravní značku 

„Slepá ulice“. Stává se, že sem zajedou i nákladní auta hledající náhradní cestu do Příkaz 

např. při nehodách na silnici u Křepelky apod. Starosta odpověděl, že podle jeho názoru by 

řidiči neměli bez rozmyslu do této ulice vjíždět a značku by zatím neosazoval. 

Ing. Žižlavský se dotázal, zda rekonstrukci zabezpečovacího zařízení nezařadit do plánované 

rekonstrukce silnice. Starosta projedná se SSOK. 

 

 

Usnesení 1/13/2016 

ZO bere na vědomí zprávu o plnění usnesení a o provedených rozpočtových opatřeních. 

 

Hlasování: 

 

pro 9 proti 0 zdržel se   0   

 

 

Ad 2) Příspěvek pro MAS Moravská cesta 

Příspěvek zůstává v dosavadní výši, rozpočet MAS viz příloha. 

 

Ing. Žižlavský se dotázal, zda bude moci obec čerpat prostřednictvím MAS dotace na své 

projekty. Starosta odpověděl, že by měla být možnost financování přístavby školy, Horka by 

mohla získat dotaci na pokračování cyklostezky, nebude-li jiný vhodný zdroj. Celkově bude 

MAS rozdělovat podstatně větší objem dotací než doposud, značná část je ovšem určena na 

sociální oblast a zemědělství. 

Bc. Vaďura se dotázal, zda MAS vydává výroční zprávu nebo obdobný dokument. Starosta 

ověří, zda je na webu MAS nebo dostupný jinak. 

 

 

Usnesení 2/13/2016 

ZO schvaluje uhrazení členského příspěvku pro MAS Moravská cesta, z.s. za rok 2016 ve 

výši 20,- Kč / obyvatele obce. 

 

Hlasování: 

 

pro 9 proti 0 zdržel se   0   

 

 

Ad 3) Žádosti o příspěvky z rozpočtu obce 

 

Příspěvek pro DC90 o.p.s.  

Žádost a doplnění viz příloha. 

Na návrh Ing. Bačíka obec požádá o informaci, jaké jsou průměrné náklady na jednoho 

klienta (zda je příspěvek obce odpovídající nebo nedostatečný). 
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Usnesení 3/13/2016 

ZO schvaluje finanční dar pro DC 90 o.p.s. ve výši 5.000,- Kč. 

 

Hlasování: 

 

pro 8 proti 0 zdržel se   1   

 

 

Příspěvek pro Domov pro seniory Červenka 

V tomto zařízení je umístěna jedna skrbeňská občanka. Příspěvek by byl použit na aktivity 

pro klienty, které nelze financovat z prostředků od státu a zřizovatele (koncerty, vystoupení, 

zahradní posezení, soutěže atd.). 

 

 

Usnesení 4/13/2016 

ZO schvaluje finanční dar pro Domov pro seniory Červenka, p.o. ve výši 5.000,- Kč. 

 

Hlasování: 

 

pro 9 proti 0 zdržel se   0 

 

 

Ad 4) Vlajka pro Tibet 

Žádost viz příloha. 

 

 

Usnesení 5/13/2016 

ZO schvaluje připojení obce k akci Vlajka pro Tibet. 

 

Hlasování: 

 

pro 5 proti 3  zdržel se   1  

 

 

Ad 5) Stočné na rok 2016 + kompenzace 

Kalkulace viz podklady. 

 

Pro projednání ve finančním výboru se navrhuje stočné 47,89 Kč/m
3 

a kompenzace 125,- Kč. 

 

Navržené stočné 47,89 Kč/m
3 

je minimum, které dle dotačních podmínek musíme vybírat. 

Snížit by šlo jen v případě překročení tzv. sociálně únosné ceny, které je součtem stočného a 

vodného pro příslušný kraj a rok.  

V roce 2016 je stanovena soc. únosná cena na 86,01 Kč/m
3 

+ DPH.  

 

vodné 2016 pro Olomoucko 34,59 Kč + DPH   

stočné 2016 ve Skrbeni 47,89 Kč + DPH 

celkem    82,48 Kč. + DPH soc. únosná cena je vyšší 
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Bc. Vaďura se dotázal, proč je v kalkulaci položka „materiál“ podstatně vyšší, než doposud. 

Starosta vysvětlil, že skončila záruční doba a tudíž obec bude náhradní díly nakupovat. 

 

Pan Jureček navrhl změnu v podmínkách placení stočného. Oproti osvobození pro děti 

narozené v příslušném kalendářním roce navrhuje osvobození pro děti do jednoho roku jejich 

věku. 

 

 

Hlasování o tomto návrhu: 

 

pro 1  proti   7 zdržel se   1 

 

 

Návrh nebyl přijat. 

Usnesení 6/13/2016 

Cena za 1 m
3
 odpadní vody se pro období od 1.1.2016 stanovuje ve výši 47,89 Kč + DPH. 

Množství odvedené odpadní vody pro účely paušální platby se na základě měření 

v předchozím roce stanovuje na 32,9 m
3
/osoba/rok.  

Stočné pro rok 2016 dle takto stanoveného množství odvedené odpadní vody činí                       

1.575,58 Kč/osoba/rok + DPH, to je 1.812,- Kč. 

Placení stočného lze po dohodě s obecním úřadem rozložit do několika splátek. 

Stočné placené paušální částkou se nevybírá za děti narozené v příslušném kalendářním roce. 

 

 

Hlasování: 

 

pro 8 proti 1  zdržel se  0 

 

 

Paušální částka stočného se oproti roku 2015 zvyšuje o 24,- Kč.  

Kompenzace se navrhuje 125,- Kč, to je o 25,- Kč vyšší než v roce 2015, reálná cena je tedy 

oproti roku 2015 nižší o 1,- Kč. 

 

Bc. Vaďura považuje skutečnost, že se stočné blíží sociálně únosné ceně, za důvod 

kompenzaci výrazně zvýšit – navrhl 312,- Kč. 

K tomu starosta uvedl, že momentálně obec může poskytnout kompenzaci i vyšší, zrušit 

vybírání místního poplatku za odpad i poplatky za umístění dětí v mateřské škole. Ovšem 

každá stokoruna kompenzace znamená min. 110 tis. Kč. Pro srovnání: nový chodník na 

západní straně ulice Hynkovká stál 250 tis. Kč, sestava venkovních fitness strojů stojí cca 100 

tis. Kč, při zakoupení vozidla pro hasiče bez polepů a výstražných světel bude nutno vynaložit 

desítky tis. Kč. 

 

 

Hlasování o tomto návrhu: 

 

pro  2  proti   6 zdržel se   1  

 

Návrh nebyl přijat. 
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Usnesení 7/13/2016 

ZO stanovuje hodnotu kompenzace nárůstu stočného připadající na jednu osobu pro rok 2016 

na 125,- Kč. 

 

Hlasování: 

 

pro 7 proti 1   zdržel se  1  

 

 

Dodatek č. 1 k Pravidlům pro kompenzaci nárůstu stočného 

  

Důvod: někteří občané si ani přes výzvu kompenzaci nevyzvedli. Je nutné předejít žádostem 

uplatňovaným třeba několik roků zpětně. 

 

 

Usnesení 8/13/2016 

ZO schvaluje Dodatek č. 1 k Pravidlům pro kompenzaci nárůstu stočného hrazeného za 

odvádění odpadních vod kanalizací pro veřejnou potřebu na území obce Skrbeň. 

 

Na konci bodu 4) Pravidel se doplňuje tento text: 

Nárok na stravenky nevyzvednuté do 30. dubna roku následujícího po roce, za který se 

kompenzace poskytuje, zaniká.  

 

Hlasování: 

 

pro 9 proti 0 zdržel se   0 

 

 

Ad 6) Žádost o dotaci na pořízení vozidla pro jednotku SDH 

 

 

Dotační možnosti pro financování opravy nebo pořízení vozidla pro hasiče 

 

A - Dotace poskytovaná Olomouckým krajem 

 

Program na podporu jednotek sborů dobrovolných hasičů 2016 

Dotační titul Dotace na pořízení, rekonstrukci a opravu požární techniky a nákup věcného 

vybavení JSDH obcí Olomouckého kraje 2016. 

Alokace 5 mil. Kč. 

Jedná se především o pořízení, rekonstrukce a opravy cisternových automobilových stříkaček, 

dopravních a ostatních zásahových vozidel, věcných prostředků požární ochrany a pořízení 

osobních ochranných pomůcek, které slouží JSDH k zásahu a zůstávají v majetku obce.  

Dotace max. 50 % uznatelných nákladů, min. 5 tis. Kč, max. 150 tis. Kč. 

Příjem žádostí do 29. 2. 2016. 
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B - NOVÁ MOŽNOST 

Dotace poskytovaná z rozpočtové kapitoly Generálního ředitelství Hasičského 

záchranného sboru ČR 

 

Program Dotace pro jednotky SDH obcí 

Financovat lze pořízení nového dopravního automobilu, který je vyroben na podvozku 

kategorie 1 pro městský provoz nebo kategorie 2 pro smíšený provoz, s celkovou hmotností 

nepřesahující 3500 kg, v provedení základním a s kabinou osádky se sedadly pro nejméně               

8 osob. 

Dotace max. 50 % uznatelných nákladů, max. 450 tis. Kč. 

Alokace pro olomoucký kraj – 16,5 mil. Kč (v tomto objemu jsou i prostředky na 

rekonstrukce a stavby hasičských zbrojnic, kde je max. dotace 4,5 mil. Kč). 

Příjem žádostí do 29. 2. 2016. 

_____________________ 

 

 

Po zvážení potřeb skrbeňské jednotky se její členové shodli na tom, že prioritou je náhrada 

dosluhující AVIE za obdobně vybavené modernější vozidlo, které ovšem vždy přesáhne 

hmotnost 3500 kg. Navštívili SDH Červenka, kde mají vozidlo na podvozku MAN přivezené 

z Holandska, mají rámcovou nabídku jedné firmy z Olomouce, která se přestavbami zabývá, 

shromažďují další údaje. Z doposud získaných informací vyplývá, že náklady na pořízení 

takového vozidla nemusí přesáhnout částku 750 tis. Kč. 

S ohledem na omezení v dotačním programu GŘ HZS je jedinou možností dotace z rozpočtu 

Olomouckého kraje. 

Pan Jureček předložil nabídku společnosti Tital na přestavbu vozidla IVECO pro potřeby 

jednotky SDH Skrbeň. Celková cena vč. DPH 645 tis. Kč. 

Pan Obšel informoval o tom, že hasiči shromáždili informace o několika dalších nabízených 

vozidlech v zahraničí a o firmách, které se jejich dovozem zabývají. 

Bc. Vaďura se dozvěděl o možnosti získat vozidlo ze státních hmotných rezerv, a to za 

podstatně nižší cenu. Dotázal se, zda byla toto možnost ověřena. Starosta odpověděl, že 

nikoliv. Doposud obec získala jen polní kuchyni a elektrocentrálu z nepotřebného vybavení 

armády. Správu státních hmotných rezerv určitě osloví. 

Po diskusi byla původně navrhovaná spoluúčast obce ve výši 600 tis. Kč snížena na 450 tis. 

Kč, aby v případě pořízení vozidla za nižší cenu nedošlo k rozporu s údaji uvedenými 

v žádosti o dotaci a tudíž i ke zpětnému dopadu na bodové hodnocení. 

 

 

Usnesení 9/13/2016 

ZO schvaluje podání žádosti o dotaci na pořízení vozidla pro jednotku SDH Skrbeň                            

z Programu na podporu jednotek sborů dobrovolných hasičů 2016 Olomouckého kraje                   

ve výši 150 tis. Kč s předpokládanou spoluúčastí obce ve výši 450 tis. Kč. 

 

Hlasování: 

 

pro 9 proti 0 zdržel se   0 
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Ad 7) Zajištění výkonu působnosti speciálního stavebního úřadu ve věcech místních    

           komunikací 

 

Dle novely zákona o pozemních komunikacích  jsou od 1.1.2016 speciálními stavebními 

úřady ve věcech místních komunikací veškeré obecní úřady. Doposud měl pro Skrbeň tuto 

kompetenci Magistrát města Olomouce. Kdy bude tato zřejmá nevhodná novela napravena, 

není jisté. Osobu s příslušnou odbornou kompetencí obce v naprosté většině nemají. Řešením 

je uzavření veřejnoprávní smlouvy s městem Olomouc o zajištění výkonu této působnosti, 

obdobně jako u přestupkové agendy. 

Ing. Bačík se dotázal, zda za výkon této agendy bude obec platit. Starosta odpověděl, že 

konkrétní návrh veřejnoprávní smlouvy ještě předložen nebyl, ale podle doporučení 

ministerstva by stávající stavební úřady za tuto činnost úhradu neměly požadovat, protože na 

své pracovníky dostali ze státního rozpočtu příspěvek na výkon státní správy. 

 

 

Usnesení 10/13/2016 

ZO souhlasí s tím, aby výkon působnosti speciálního stavebního úřadu ve věcech místních 

komunikací v obci Skrbeň byl zajištěn veřejnoprávní smlouvou se Statutárním městem 

Olomouc. 

 

Hlasování: 

 

pro 9 proti 0 zdržel se   0 

 

 

Ad 8) Smlouva o společném postupu zadavatelů při výběrovém řízení na zhotovitele  

          díla „Silnice III/4466 Skrbeň, projektová dokumentace“ 

 

Projektovat se bude nikoliv jen dlážděný úsek, ale celý průtah obcí, tedy od hřbitova po konec 

ulice Jos. Fialy. Správa silnic Olomouckého kraje nabízí možnost společně zajistit výběrové 

řízení na zpracovatele projektové dokumentace pro rekonstrukci silnice i rekonstrukci 

inženýrských sítí podél ní (rekonstrukcí dotčených).   

Bez připomínek. 

 

Usnesení 11/13/2016 

ZO souhlasí s tím, aby byla se Správou silnic Olomouckého kraje uzavřena Smlouva                        

o společném postupu zadavatelů při výběrovém řízení na zhotovitele díla „Silnice III/4466 

Skrbeň, projektová dokumentace“, v rámci které bude řešeno i zpracování projektu tzv. 

ostatních ploch (parkovací stání, vjezdy, zpevněné a travnaté plochy, aut. zastávky), 

rekonstrukce dešťové kanalizace a veřejného osvětlení podél rekonstruované silnice. 

Podpisem smlouvy je pověřen starosta. 

 

Hlasování: 

 

pro 9 proti 0 zdržel se   0 
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Různé 

 

Pan Jureček požádal, aby starosta získal kvalifikované stanovisko, zda je úsek rychlostní 

komunikace od nadjezdu u Křelova směrem ke kruhovému objezdu u Globusu zpoplatněný či 

nikoliv. Tento úsek skrbeňští občané často využívají a výklady se liší. 

Podle informací starosty úsek zpoplatněný není, dopravní značka jen upozorňuje na charakter 

komunikace. Tento výklad ověří. 

 

Bc. Vaďura se dotázal, proč Skrbeň nemá žádnou partnerskou obec v zahraničí. Starosta 

popsal zkušenost se zárodkem partnerství s polskou obcí Popielow na základě návštěvy 

starostů obcí z Opolského vojvodství v Olomouckém kraji.  

 

Starosta informoval o záměru svolat na 22. února poradu zastupitelstva nad návrhem 

rozpočtu.  

 

 

 

Zapsala: Ing. Markéta Gabrlíková 

 

 

 

Tomáš Spurný 

 

 

 

Ověřili: Ing. Pavel Bačík 

 

 

  Jaroslav Jureček 

 

 

 

 

Přílohy:  

Pozvánka 

Presenční listina 

Zápis z 12. zasedání 

Rozpočtové opatření č. 5/2015 

Zabezpečení železničního přejezdu – dopis SŽDC 

Rozpočet MAS Moravská cesta na rok 2016 

Žádost o příspěvek pro DC90 o.p.s. 

Žádost o připojení obce k akci Vlajka pro Tibet 

Podklady pro stanovení stočného na rok 2016 

 

+ doplnění: 

- Smlouva o společném postupu zadavatelů 

- Zásady pro poskytování účelových investičních dotací obcím - hasiči 

 


