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Zápis  

 
z 23. zasedání Zastupitelstva obce Skrbeň, 

které se konalo 13. března 2017 v Domě služeb 

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

Účast:  5 členů zastupitelstva, od schvalování navrženého programu – 6 členů zastupitelstva - 

viz presenční listina 

 

 

 

Počet přítomných občanů: 1 

 

 

Určení zapisovatele:  

Lenka Spurná   

 

pro 5 proti 0 zdržel se     0 

 

Ověřovatelé:   

Jaroslav Jureček 

 

pro 5 proti 0 zdržel se    0 

 

     

Ing. Jan Žižlavský 

 

pro 5 proti 0 zdržel se    0 

 

 

Program: 

1) Plnění usnesení, příprava akcí 

2) Výběr zhotovitele zakázky „Přístavba dvou učeben k základní škole Skrbeň“ 

3) Výběr zhotovitele zakázky „Rekonstrukce místní komunikace v Oleškách“ 

4) Rozpočet obce na rok 2017 

5) Střednědobý výhled rozpočtu obce 

6) Dotace spolkům 

7) Žádost o dotaci na vozidlo pro JSDH Skrbeň 

 

Starosta navrhl doplnit program takto: 

- V rámci bodu 1) Plnění usnesení, příprava akcí projednat demolici některých obecních 

objektů v areálu Hradisko a domu č.p. 57, Hlavní č.o. 7 

- Za bod 3) zařadit „Výběr zhotovitele na realizaci zakázky „Výsadba IP 18, Skrbeň, za 

Křepelkou“ 

- Před bod 4) Rozpočet obce na rok 2017 zařadit bod „Žádost Římskokatolické farnosti 

Skrbeň o příspěvek na opravu hodin“ 

- Při projednávání rozpočtu schválit výši příspěvku „na podporu sportovních, zájmových a 

jiných obdobných aktivit“  
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- Další body programu:  

 Odkoupení pozemku p.č. 772 – ostatní plocha 

 Výsledek přezkoumání hospodaření obce 

 Záměr získat pozemek pro výsadbu zeleně na hranici s k.ú. Příkazy 

 Pošta Partner 

 Školská rada 

 

Program včetně doplnění byl schválen. 

 

pro 6 proti 0 zdržel se   0 

 

 

Ad 1) Plnění usnesení, příprava akcí 
Usnesení 2/21/2017 

ZO schvaluje provedení výběrových řízení na:   

- Přístavba dvou učeben k Základní škole Skrbeň  

- Rekonstrukce místní komunikace V Oleškách 

- Realizace IP 18 (výsadba podél polní cesty za Křepelkou) 

 

viz další bod programu 

 

Usnesení 4/21/2017 

ZO schvaluje tuto koncepci rekonstrukce silnice procházející obcí: 

a) v ulici Jos. Fialy: 

- dva jízdní pruhy 

- parkovací pruh/parkovací zálivy podél východní strany komunikace 

b) v ulici Hlavní: 

- dva jízdní pruhy 

- parkovací zálivy podél stávajícího chodníku oddělené zelení, na vhodných místech 

parkovací zálivy i na protější straně,  

- rozšíření chodníku podél statku a u křižovatky s ulicí Vyhnálovská 

c) nebudovat samostatný pruh pro cyklisty 

d) na vjezdech do obce budou zřízeny stavebně upravené zpomalovací prahy 

 

Návrh projektu byl zpracován dle této koncepce, upraven po předběžném projednání s Policií 

ČR a bude postoupen k dalšímu řízení. 

 

Usnesení 5/21/2017 

ZO schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo s Ing. Luďkem Vrbou na projekt 

„Silnice III/4466 Skrbeň – průtah, projektová dokumentace“. Doba plnění – podání návrhu na 

zahájení stavebního řízení se mění na 30.6.2017. 

Dodatek byl podepsán. 

Usnesení 6/21/2017 

ZO schvaluje v souladu s Nařízením vlády č. 414/2016 s účinností od 1.2.2017 zvýšení 

měsíčních odměn neuvolněným členům zastupitelstva obce o:  

místostarostka 350,- Kč 

předseda výboru/komise 65,- Kč 

člen výboru/komise      50,- Kč 

 

Upraveno. 
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Usnesení 7/21/2017 

ZO souhlasí s pokračováním účasti obce Skrbeň v projektu Adopce na dálku – Haiti formou 

každoročního příspěvku 6 500,- Kč. 

 

Byly podepsány příslušné dodatky k původní smlouvě. 

 

Usnesení 1/22/2017 

Cena za 1 m
3
 odpadní vody se pro období od 1.1.2017 stanovuje ve výši 48,67 Kč + DPH. 

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

v předchozím roce stanovuje na 32,8 m
3
/osoba/rok.  

Stočné pro rok 2017 dle takto stanoveného množství odvedené odpadní vody činí                       

1596,38 Kč/osoba/rok + DPH, to je 1.836,- 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. 

 

Vybírá se 

 

Usnesení 2/22/2017 

ZO stanovuje hodnotu kompenzace nárůstu stočného připadající na jednu osobu pro rok 2017 

na 150,- Kč. 

Vydávají se stravenky 

 

Usnesení 3/22/2017 

ZO schvaluje obecně závaznou vyhlášku č. 1/2017 o nočním klidu. 

 

Vyhláška byla dle zákona odeslána k posouzení ministerstvu vnitra. Výsledek: „… předmětná 

obecně závazná vyhláška nebyla shledána v rozporu se zákonem“. 

 

Usnesení 4/22/2017 

ZO jmenuje do Školské rady Základní školy a mateřské školy Skrbeň pro její další funkční 

období Mgr. Lenku Baše. 

 

Protože nebylo dosaženo shody na druhém zástupci zřizovatele ve školské radě, měla by být 

tato záležitost také projednána.   

 

Usnesení 5/22/2017 

ZO schvaluje finanční dar pro DC 90 o.p.s. ve výši 5 000,- Kč. 

 

Darovací smlouva je podepsána. 

 

 

Usnesení 1/23/2017 

ZO bere na vědomí informaci o plnění usnesení. 

 

Hlasování:   pro 6   proti 0   zdržel se    0 

 

 

Příprava akcí spočívá nyní v provedení výběrových řízení na jejich realizaci. 

Dalšími akcemi jsou uvažované demolice zchátralých objektů v majetku obce. 
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Demolice některých obecních objektů v areálu Hradisko a domu č.p. 57, Hlavní č.o. 7 

Informaci podal starosta.  

V majetku obce jsou v areálu Hradisko celkem 4 objekty, a to sklad BIOS, přístřešek                         

(s kovovou příhradovou konstrukcí střechy – ozval se zájemce o jeho odkoupení – starosta 

navrhl nevyhovět a ponechat zatím v majetku obce pro možné další využití) a dva zchátralé 

objekty – viz foto v příloze. Ve stavu, v jakém jsou, se nedají používat a opravy by byly 

neúměrně nákladné. Starosta navrhl tyto dva objekty zbourat. Dále předložil ke schválení 

z důvodu havarijního stavu demolici domu č.p. 57 na pozemku p.č. St. 11/1(dříve 

Urbaníkovo). Na tento dům je vydán souhlas stavebního úřadu s odstranění stavby. Po 

zbourání domu bude nutno zhotovit omítku na štítu sousedního domu.  Po demolici domu 

bude pozemek z uliční strany oplocen. 

Pro objekty na Hradisku bude o vydání souhlasu k odstranění stavby teprve požádáno. 

 

Usnesení 2/23/2017 

ZO souhlasí s demolicí staveb na pozemcích p.č. st. 344, st. 342/1, st. 11/1 – vše v k.ú. 

Skrbeň. Po demolici domu na p.č. st. 11/1 bude provedena oprava a zaomítání štítu 

sousedního domu. 

Hlasování:   pro 6   proti 0   zdržel se    0 

 

Ad 2 Výběr zhotovitele zakázky „Přístavba dvou učeben k základní škole Skrbeň“ 
Informaci o průběhu výběrového řízení podal starosta. 

 

Předloženy byly tyto nabídky: 

 

FACTORY2014. a.s. a INVEST CZ  

(vedoucí účastník FACTORY 2014)  nabídková cena 2.627.767,89 Kč bez DPH 

      nabídková cena 3.179.599,15 Kč vč. DPH 

      75,5 % ceny dle rozpočtu 

 

S.M. - Olomouc, s.r.o.   nabídková cena 3.094.090,00 Kč bez DPH 

nabídková cena 3.743.848,90 Kč vč. DPH 

88,9 % ceny dle rozpočtu 

 

 

Usnesení 3/23/2017 

Zastupitelstvo obce: 

a) schvaluje pořadí předložených nabídek na realizaci zakázky „Přístavba dvou učeben  

k základní škole Skrbeň“ dle hodnotícího kritéria takto:  

 

1. Společnost FACTORY2014 a INVEST CZ (vedoucí účastník FACTORY 2014 a.s.),           

    nabídková cena 2.627.767,89 Kč bez DPH                                                                     

2. S.M. - Olomouc, s.r.o., nabídková cena 3.094.090,00 Kč bez DPH 

 

b) zmocňuje starostu podepsat smlouvu o dílo s předkladatelem nejvýhodnější nabídky.                   

V případě, že předkladatel této nabídky neposkytne řádnou součinnost k podpisu smlouvy, 

je starosta zmocněn nabídku účastníka vyloučit ze zadávacího řízení a podepsat smlouvu  

o dílo s předkladatelem nabídky dle hodnotícího kritéria druhé  

v pořadí.  

  
Hlasování:   pro 6   proti 0   zdržel se  0  
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Podání žádosti o dotaci 

 

Usnesení 4/23/2017 

ZO schvaluje podání žádosti o dotaci na akci „Přístavba dvou učeben ZŠ Skrbeň“ v rámci 

výzvy IROP (2017) – Podpora školství v regionu MAS Moravská cesta. 

 

Hlasování:   pro 6   proti 0   zdržel se    0 

 

 

Ad 3) Výběr zhotovitele zakázky „Rekonstrukce místní komunikace v Oleškách“ 

Informaci o průběhu výběrového řízení podal starosta. 

 

Předloženo bylo 7 nabídek, ještě se ověřují reference. Nejsou proto kompletní podklady pro 

rozhodnutí o výběru. Upozornil na nejméně jednu nepřiměřeně nízkou nabídkovou cenu. 

 

  porovnání s cenou  

  dle rozpočtu 

 

Šternstav 2.151.153,60 58% 

Switelsky 2.515.000,00 68% 

Ares 2.663.409,00 72% 

EUROVIA 2.713.558,56 73% 

M-SILNICE 2.747.766,23 74% 

DEM STAV 2.884.605,57 78% 

KARETA 2.886.338,42 78% 

 

cena dle rozpočtu 3.709.454,65 

 

Ing. Žižlavský - zkontroloval ekonomické údaje zveřejněné společností Šternstav (opakovaný 

záporný hospodářský výsledek, záporný vlastní kapitál, klesající tržby …)  a vyslovil obavu, 

zda tato firma bude schopna zdárně zakázku dokončit a nést za ni v následujících letech 

záruku.  

 

Starosta – projedná celou záležitost s agenturou administrující toto výběrové řízení – možnost  

a) vyloučit první firmu z důvodu nepřiměřeně nízké ceny 

b) výběrové řízení zrušit a vyhlásit opakovaně  

 

Rozhodnutí o výběru zhotovitele zakázky „Rekonstrukce místní komunikace v Oleškách“ se 

odkládá. 

 

 

Výběr zhotovitele zakázky Výsadba IP 18, Skrbeň, za Křepelkou 
Informaci o průběhu výběrového řízení podal starosta. 

 

Osloveny byly tyto tři firmy, všechny nabídku předložily. 

LT EkoLesServis, s.r.o., IČ 28647289, 783 33 Příkazy 66 

REKULTA Milan Mazák, IČ 41416244, Zámecká 5, 783 86 Dlouhá Loučka 

ZAHRADA Olomouc s.r.o., IČ 48395013, Železniční 469/4, 779 00 Olomouc 
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LT EkoLesServis         Mazák       ZAHRADA 

Cena za výsadbu bez DPH 189 286,51 326 115,20 186 655,67 

Cena za výsadbu vč. DPH 229 036,68  394 599,00 225 853,37 

Cena za násl. péči 4. roky bez DPH 89 409,73 135 745,60 142 599,26 

Cena za násl. péči 4 roky vč. DPH 108 185,77 164 252,00 172 545,10 

Cena celkem bez DPH 278 696,24 461 860,80 324 254,93 

Cena celkem vč. DPH 337 222,45 558 851,00 398 398,46 

 

Poznámka: V cenách za následnou péči jsou zahrnuty VRN 2% - správně náleží k výsadbě. 

Nutno zohlednit při uzavírání smlouvy o dílo. 

 

Výsledek posouzení žádosti o dotaci zatím není znám. 

 

Bc. Vaďura – nesouhlasí se zhotovením zakázky bez přidělení dotace. Není proti samotné 

výsadbě, ale podílet by se měl stát a také myslivci a zemědělci. Navrhl akci odložit až po 

získání dotace. 

J. Jureček – souhlasí s Bc. Vaďurou. 

Starosta – má opačný názor. Výsadba zeleně není nesmyslná, vždy se vyplatí investovat do 

životního prostředí, které je důležité také pro obec a její obyvatele. Stát se podílí tím, že obec 

zdarma získala pozemky pro výsadbu, zapojení myslivců či zemědělců není vhodné – takto 

nelze uplatňovat záruku atd. 

Ing. Čehovský – výsadbu podporuje v každém případě, je to vhodná investice. 

 

 

Usnesení 5/23/2017 

ZO schvaluje uzavření smlouvy o dílo na realizaci zakázky „Výsadba IP 18, Skrbeň,                   

za Křepelkou“ včetně následné čtyřleté péče se společností LT EkolesServis, s.r.o.,                       

IČ 28647289 za celkovou nabídkovou cenu  278.696,24 Kč bez DPH (337 222,45 Kč  

vč. DPH). 

 

Hlasování:   pro 5   proti 0   zdržel se    1 (J. Jureček) 

 

 

 

Žádost Římskokatolické farnosti o příspěvek na opravu hodin 

Informaci podal starosta. 

Farnost písemně požádala o příspěvek 150.000,- Kč na opravu věžních hodin (ciferníků). 

Žádost včetně nabídky je v příloze. Pro zajímavost uvedl, že obec na opravu hodin přispěla 

v roce 2010 částkou 50.000,- Kč. Tehdy se opravoval hodinový stroj. V té době byla 

k dispozici nabídka na opravu ciferníků od stejné firmy, od které je současná nabídka, ve 

stejném rozsahu, za 93.000,- Kč. Důvod, proč nebyly ciferníky opraveny, nezná. 

Obec dále farnosti přispěla v roce 2011 částkou 90.000,- Kč na opravu a údržbu kostela. 

Starosta přiložil odpověď pana faráře na svůj dotaz, jaké má farnost záměry s budovou fary. 

 

Proběhla rozsáhlá diskuse. 

Bc. Vaďura: 

- Sbíral podklady.  

- Sešel se s panem farářem.  

- Finance z prodeje domu pana Lakomého jsou určeny na opravu fary.  

- Cena za opravu hodin se mu jeví jako přiměřená. 
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- Účel je důležitý a je to spíše společenská záležitost celé obce než jen církevní. 

- Navrhuje příspěvek schválit. 

Starosta. 

- Souhlasí s příspěvkem, ale nejdříve navrhuje uspořádat sbírku a až chybějící částku 

dofinancovat z obecního rozpočtu. Sbírku navrhuje proto, že už dříve mu lidé, kteří 

kostel nenavštěvují, prohlásili, že na hodiny by určitě přispěli. Je to tedy vhodný 

způsob umožnit jim podílet se na něčem, co je jim blízké. 

 

Bc. Vaďura a přítomný občan Ing. Ondřej Fiala:  

- nesouhlasí a s pořádáním sbírky se zabývat nechtějí. 

 

Ing. Žižlavský: 

- Souhlasí se starostou, lidé budou mít možnost přispět na to, co je spojuje. 

Dofinancování ze strany obce (do výše nákladů 146 tis. Kč) formou příspěvku 

podporuje. 

- Navrhuje společné řešení – do dubnového Inforu napsat informaci o sbírce a najít 

způsob, jak sbírku zorganizovat. 

 

Bc. Vaďura: 

- Navrhl poskytnout příspěvek obce a až následně případně uspořádat sbírku. 

 

J. Jureček: 

- navrhl, že by se sbírkou měla zabývat farní rada. Upozornil na rozpor – kalkulace opravy je 

vyčíslena na 146 tis., požadavek farnosti je na 150 tis. 

 

Bc. Vaďura: 

- Navrhl usnesení:  

 

„ ZO schvaluje poskytnutí účelového příspěvku Římskokatolické církvi Skrbeň na opravu 

ciferníků hodinového stroje v kostele ve výši 150 000,- Kč. 

 

Hlasování:   pro 1 (Bc. Vaďura)   proti 0   zdržel se    5 

 

 

 

J. Jureček + Bc. Vaďura: 

- Navrhli usnesení:  

 

„ ZO schvaluje poskytnutí účelového příspěvku Římskokatolické církvi Skrbeň na opravu 

ciferníků hodinového stroje v kostele ve výši 146 000,- Kč. 

 

Hlasování:   pro 4    proti 0   zdržel se    2 (starosta, Ing. Čehovský) 

 

 

Usnesení nebylo přijato. 

 

 

Ad 4) Rozpočet obce na rok 2017 

Informaci podal starosta. 
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V příloze je návrh rozpočtu obce na rok 2017. Jsou v něm zahrnuty všechny investiční akce,        

o jejichž realizaci jsme už jednali – chodník v Hynkovské ulici, další úpravy sportoviště, 

přístavba školy, rekonstrukce komunikace V Oleškách, výsadba za Křepelkou, chodníky na 

hřbitově – realizaci je nutno ještě schválit (pokud k tomu dojde, navrhuje tyto základní 

podmínky: zahájení podle kapacitních možností zhotovitele, doba realizace max. 9 týdnů, 

dokončení nejpozději do 20. října; při dosazení cen ze stavby chodníků na hřbitově v roce 

2016 do rozpočtu 2. etapy vyšla cena cca 750 tis., lze tedy očekávat cenu do1 mil. Kč). 

Náklady na akce, na které ještě neproběhlo výběrové řízení, lze ještě následně upravit. 

V návrhu je také příspěvek zřizovatele pro školu – 820 tis. Kč. Škola předpokládala  

příspěvek 810 tis., přičemž jí po zapojení rezervního fondu a započítání poplatků za školní 

družinu a mateřskou školu zbývá k dofinancování 811 tis. Kč.  

 

celkem z příspěvku zřizovatele a ostatních výkonů 919 000 Kč 

z rezervního fondu (stav k 31.12.2016 = 35.565 Kč) - 35 000 Kč 

z předpokládaného příjmu za poplatky v MŠ a ŠD - 73 000 Kč 

k dofinancování (příspěvek zřizovatele) 811 000 Kč 

 

Starosta navrhl schválit příspěvek 820 tis., tedy s drobnou rezervou. 

 

Starosta: 

- Na dotaz, kdo schvaluje rozpočet školy, odpověděl, že rada, to znamená, že starosta. 

 

Bc. Vaďura : 

- Upozornil, že rozpočet školy měla projednat školská rada. 

- Myslí si, že skartovačka na papíry za 4 tis. Kč není potřeba. 

 

 

Usnesení 6/23/2017 

ZO schvaluje rozpočet obce na rok 2017.  

 

Hlasování:   pro 6   proti 0   zdržel se    0 

 

Usnesení 7/23/2017 

ZO schvaluje rozpočet Sociálního fondu obce Skrbeň na rok 2017. 

 

Hlasování:   pro 6   proti 0   zdržel se    0 

 

Usnesení 8/23/2017 

ZO schvaluje rozpočet Fondu obnovy a rozvoje splaškové kanalizace obce Skrbeň  

na rok 2017. 

Hlasování:   pro 6   proti 0   zdržel se    0 

 

 

Od roku 2014 poskytuje obec dle Zásad pro poskytování příspěvků z rozpočtu obce Skrbeň na 

podporu sportovních, zájmových a jiných obdobných aktivit především příspěvky 

jednotlivcům (dětem ve věku 6-18 let), doposud vždy 500 Kč/dítě. 

 

Ing. Žižlavský: 

Navrhl schválit výši příspěvku a neřešit na zasedáních konkrétní seznam dětí. 
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9/23/2017 

ZO schvaluje výši dotace poskytované dle Zásad pro poskytování příspěvků z rozpočtu obce 

Skrbeň na podporu sportovních, zájmových a jiných obdobných aktivit pro rok 2017  

na 500,- Kč/dítě. 

 

 

Hlasování:   pro 6   proti 0   zdržel se    0 

 

 

 

Chodníky hřbitov – 2. etapa 

Informaci podal starosta. 

Navrhl oslovit 4 firmy a do zadání uvést termín dohotovení do půlky října, stanovit maximální 

délku prací, termín zahájení prací dle možností firmy.  

 

Bc. Vaďura: 

- Navrhl určit konkrétní termín v zadání. 

- Navrhl zadat práce opět firmě Brodacký a nevyhlašovat výběrové řízení. 

- Obává se, zda bude chodník od jiné firmy ve stejné kvalitě a stejného vzhledu. 

 

Starosta: 

- Vysvětlil, proč je výhodné neurčovat konkrétní termín realiazace. 

- Vysvětlil důležitost výběrového řízení. 

- Neobává se různého výsledku po dohotovení. Požadavky v zadání budou stejné.  

 

 

 

Usnesení 10/23/2017 

ZO schvaluje provedení výběrového řízení na realizaci zakázky „Chodníky hřbitov – 2. etapa“ 

 

Hlasování:   pro 6   proti 0   zdržel se    0 

 

 

Ad 5) Střednědobý výhled rozpočtu obce 

Tento dokument od letoška nově schvaluje zastupitelstvo. Návrh je zpracován na roky             

2018-2021, přičemž nejsou zahrnuty případné dotace, protože nyní nejsou smluvně zajištěny. 

Pro udržení kladné bilance je v návrhu na rok 2020 úvěr 5 mil. Kč pro financování části 

předpokládaných nákladů na investice spojené s rekonstrukcí průtahu obcí. O tom, kdy bude 

rekonstrukce prováděna, zatím rozhodnuto není – výhled na takové změny bude reagovat 

průběžně. 

 

§ 3 zákona č. 250/2000 Sb. - Střednědobý výhled rozpočtu 

 

(1) Střednědobý výhled rozpočtu je nástrojem územního samosprávného celku a svazku obcí 

sloužícím pro střednědobé finanční plánování rozvoje jeho hospodářství. Sestavuje se na 

základě uzavřených smluvních vztahů a přijatých závazků zpravidla na 2 až 5 let následujících 

po roce, na který se sestavuje roční rozpočet (§ 4). 

 

(2) Střednědobý výhled rozpočtu obsahuje souhrnné základní údaje o příjmech a výdajích,            
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o dlouhodobých závazcích a pohledávkách, o finančních zdrojích a potřebách dlouhodobě 

realizovaných záměrů. U dlouhodobých závazků se uvedou jejich dopady na hospodaření 

územního samosprávného celku nebo svazku obcí po celou dobu trvání závazku. 

 

 

Usnesení 11/23/2017 

ZO schvaluje střednědobý výhled rozpočtu obce na období 2018 – 2021. 

 

Hlasování:   pro 6   proti 0   zdržel se    0 

 

 

Ad 6) Dotace spolkům 
Doposud podal žádost Seniorklub (20.000,- Kč), Sbor dobrovolných hasičů (20.000 Kč). 

Skrbeňáček (22.000,- Kč). 

 

 

 

Usnesení 12/23/2017 

ZO schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace 20 000,- Kč na činnost 

Sboru dobrovolných hasičů Skrbeň, oddílu mladých hasičů, v roce 2017.  

Podpisem smlouvy je pověřen starosta. 

 

Hlasování:   pro 6   proti 0   zdržel se    0 

 

 

 

Usnesení 13/23/2017 

ZO schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace 20 000,- Kč na činnost 

Seniorklubu Skrbeň v roce 2017. Podpisem smlouvy je pověřen starosta. 

 

Hlasování:   pro 6   proti 0   zdržel se  0 

   

 

 

Usnesení 14/23/2017 

ZO schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace 22.000,- Kč na činnost 

spolku Skrbeňáček v roce 2017. Podpisem smlouvy je pověřen starosta. 

 

Hlasování:   pro 6   proti 0   zdržel se    0 

 

 

 

Ad 7) Žádost o dotaci na vozidlo pro JSDH Skrbeň 
V roce 2016 jsme vrátili krajskou dotaci 100 tis. Kč, protože se nepodařilo sehnat auto, které 

by bylo vhodnou náhradou za současnou Avii. Stále existuje možnost požádat v letošním roce 

o dotaci z programu „Dotace pro jednotky SDH obcí“ na rok 2018. Přesné dotační podmínky 

budou ministerstvem zveřejněny v nejbližších dnech, od toho bude odvozen i termín podávání 

žádostí. Dotace může být 450 tis., k tomu dává kraj až 100 tis. Auto by se pořizovalo v roce 

2018. Dotace se poskytuje na „dopravní automobil“ do 3,5 t. Lze však vyjednat, že se pořídí 

vozidlo nad 3,5 t, pokud splní technické specifikace dotačního titulu. To kromě jiného 
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znamená, že ve vozidle musí být požadovaný prostor pro evakuační zavazadla. Takové 

vozidlo ze stejné dotace pořídila od firmy THT Polička obec Těšetice. Skrbeňští hasiči si ho 

byli prohlédnout a potvrdí, že jeho užitná hodnota je mnohem vyšší, než u prostého „tranzitu“. 

Cena je samozřejmě vyšší – cca 2 mil. Kč oproti cca 1 mil. u dopravního automobilu do 3,5 t.  

 

V. Obšel: 

- vysvětlil důvody, pro které požádali hasiči o nové vozidlo. 

 

Starosta: 

- Auto musí splňovat parametry evakuačního vozidla. 

 

 

 

Usnesení 15/23/2017 

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

z programu Ministerstva vnitra „Dotace pro jednotky SDH obcí“, a to na vozidlo s celkovou 

hmotností i nad 3,5 t.  

 

Hlasování:   pro 6   proti 0   zdržel se    0 

 

 

 

Odkoupení pozemku p.č. 772 – ostatní plocha 

Na 17. zasedání byl schválen záměr odkoupit část soukromého pozemku pod obecní 

komunikací před domem manželů Kubínových na začátku ulice V Oleškách. Nyní je 

připraven převod. Geometrický plán je v příloze. 

 

 

Usnesení 16/23/2017 

ZO schvaluje uzavření kupní smlouvy s manželi Romanou a Petrem Kubínovými o převodu 

části pozemku st. 335 – zastavěná plocha v k.ú. Skrbeň, označené v geometrickém plánu  

č. 545-61/2016 jako p.č. 772 – ostatní plocha o výměře 13 m
2
, do vlastnictví obce Skrbeň za 

celkovou kupní cenu 780,- Kč.  

Obec uhradí rovněž náklady na sepsání kupní smlouvy, na výmaz zástavního práva 

k převáděné nemovitosti a na vklad do katastru nemovitostí.  

Podpisem kupní smlouvy je pověřen starosta. 

 

Hlasování:   pro 6   proti 0   zdržel se    0 

 

 

 

Výsledek přezkoumání hospodaření obce 

Krajský úřad provedl přezkoumání hospodaření obce s tímto výsledkem:  „Kromě chyb a 

nedostatků zjištěných při dílčích přezkoumáních, které byly již napraveny, nebyly zjištěny 

chyby a nedostatky“. 

 

Starosta se dotázal, zda opět požádat o přezkoumání hospodaření krajský úřad nebo 

soukromou firmu. 
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Usnesení 17/23/2017 

ZO bere na vědomí výsledek přezkoumání hospodaření obce za rok 2016 a schvaluje,  

aby o přezkoumání hospodaření obce Skrbeň za rok 2017 byl požádán Krajský úřad 

Olomouckého kraje. 

 

Hlasování:   pro 6   proti 0   zdržel se    0 

 

 

Záměr získat poz. pro výsadbu zeleně na hranici s k.ú. Příkazy 

Na části katastrálního území Příkazy probíhá pozemková úprava – území vymezené dálnicí, 

hranicí mezi k.ú. Skrbeň a Příkazy a silnicí z Příkaz do Hynkova. Obec Příkazy vykoupila 

některé pozemky tak, aby měla jejich výměru k dispozici pro zřízení komunikace, která 

odbočí ze silnice Křepelka - Příkazy a povede východně od areálu družstva až na silnici 

Příkazy Hynkov. Bohužel, už nemají k dispozici dost velkou výměru pro pozemky určené 

k výsadbě zeleně. Na západní straně od ulice Jos. Fialy chybí jakákoliv zeleň, přičemž na 

všech ostatních stranách Skrbeně jsou aleje nebo i remízky apod. Ideální by byl pruh stromů  

a keřů podél hraniční polní cesty odbočující od prvního železničního přejezdu při jízdě do 

Příkaz. Případný výkup pozemků v k.ú. Skrbeň by znamenal jednání s několika vlastníky               

a vymezení pozemku pro výsadbu zeleně by musela být ošetřena změnou územního plánu. 

Nabízí se možnost koupit přiměřeně velký pozemek v k.ú. Příkazy do majetku obce Skrbeň             

a tuto výměru použít v rámci projektu pozemkové úpravy k výsadbě zeleně podél uvedené 

cesty. Potřebná výměra je cca 2.300 m
2
. 

Orientační zákres je v příloze. 

 

Bc. Vaďura – dotaz, zda by se tím dal rozšířit katastr obce. 

Starosta – vysvětli, že to nelze provést a že obec bude vlastníkem pozemku v cizím katastru. 

Ing. Čehovský – podle jeho názoru je to vhodné strategické rozhodnutí. 

Ing. Žižlavský – požádal o ověření, zda budeme moci čerpat dotaci na výsadbu, když bude 

pozemek v jiném než našem katastrálním území. 

 

Starosta bude dále prověřovat možnosti a předloží získané informace. 

 

 

 

 

Pošta Partner 

Česká pošta v současné době s mnoha obcemi projednává možnost převedení svých 

vesnických poboček do provozování obcemi. Tento projekt „Pošta Partner“ jsme odmítli už 

před pěti roky. Od té doby pošta o něco zvýhodnila podmínky, ale vždy to bude ztrátová 

činnost. Konkrétní vyčíslení zatím starosta nemá zpracováno, velmi orientačně odhaduje  

60 tis. Kč. Dalším, větším problémem je, že poštu nebude možné zavřít po dobu dovolené 

nebo nemoci, vždy musí být zajištěna zastupitelnost proškoleným pracovníkem.  

V současné době v okolí Pošta Partner funguje od října 2016 v Cholině a Slavětíně, od února 

2017 v Bohuslavicích u Konice, od března 2017 v Přáslavicích. V příloze je základní 

presentace projektu. K tomu je celý soubor dokumentů, které starosta ještě nestihl 

prostudovat. Pošta chce stanovisko do 31.5.2017, změnu pošty Skrbeň na Poštu Partner 

navrhují od 1.10.2017. 
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Na základě posouzení závazků vyplývajících z projektu Pošta Parter starosta nedoporučuje 

účast v projektu přijmout. Před konečným rozhodnutím bude získávat další informace od 

obcí, kde na projekt přistoupili. 

Různé 

 

Obecní kronikář 

Starosta informoval, že na opakovanou výzvu, zveřejněnou v Inforu, aby se přihlásili zájemci 

o práci obecního kronikáře, zareagoval pan Matěj Vymětal. 

 

 

Jmenování člena školské rady 

Ing. Čehovský: 

- dotázal se, zda by měl zájem starosta; odpověď – „ve škole je každý druhý den, za 

další zátěž to nepovažuje“ 

 

J. Jureček:  

-     navrhl Bc. Vaďuru. 

 

 

Bc. Vaďura“ 

- nemá o členství za každou cenu zájem.  

- Dle jeho názoru by navržený neměl být starosta z důvodu, že už ve školské radě je 

jeho dcera.  

- Myslí si, že by rada měla být komunikační entitou mezi školou, obcí a rodiči a členové 

by měli být nezávislí. 

 

Ing. Čehovský: 

- Dle jeho názoru by členové naopak závislí být měli, výběr za školu, obec a rodiče. 

 

Ing. Žižlavský: 

- Měl by být členem někdo ze zastupitelstva – kvůli komunikaci. 

 

 

Starosta: 

- Navrhl odložit projednávání na další zasedání. 

 

 

 

Diskuse: 

 

Ing. Žižlavský: 

- Dotázal se Bc. Vaďury jak je daleko řešení o rezervačním systému hřiště. 

 

Bc. Vaďura: 

- Pracuje na tom s Ing. Wittkou a jsou ve skluzu. Ze všech možných navržených řešení 

vybrali tři, ze kterých po prozkoušení jednu variantu vyberou. Začátkem příštího 

měsíce udělají prezentaci a předvedou, co si myslí, že bude nejvhodnější pro 

skrbeňské hřiště. 

 

Starosta: 
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- Připomněl, že bude také nutné vybrat správce rezervačního systému. 

 

 

 

 

 

 

Závěr 

Starosta poděkoval všem za účast a zasedání ukončil. 

 

 

 

 

Zapsala: Lenka Spurná 

 

 

 

Tomáš Spurný 

 

 

 

Ověřili: 

 

Jaroslav Jureček 

 

 

 

Ing. Jan Žižlavský 

 

 

 

 

 

 

Přílohy: 

 

Podklady 

Presenční listina 

 

 

 

 

 


