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Zápis  
 

z 26. zasedání Zastupitelstva obce Skrbeň, 

které se konalo 5. června 2017 v Domě služeb 

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

Účast:   8 členů zastupitelstva - viz presenční listina 

 

Počet přítomných občanů: 0  

 

Určení zapisovatele:  

   

Lenka Spurná 

pro 8 proti 0 zdržel se    0 

 

 

Ověřovatelé:  

 

Ing. Jan Žižlavský 

pro 7 proti 0 zdržel se    1 

     

Ing. Viktor Čehovský arch. 

pro 7 proti 0 zdržel se    1 

 

 

Program: 

1) Závěrečný účet obce za rok 2016 

2) Účetní závěrka obce za rok 2016 

3) Účetní závěrka Základní školy a mateřské školy Skrbeň, p.o. 

4) Odkoupení pozemku pro výsadbu zeleně pozemků 

5) Smlouva o prodloužení inženýrských sítí v ulici Hynkovská 

6) Venkovní tělocvična 

7) Provozní řád víceúčelového sportoviště 

8) Rozpočtová změna  

9) Různé  

 

Návrh na doplnění programu: 

Bod č. 4 rozšířit o odkoupení pozemku p.č. 274/10 – zahrada v k.ú. Skrbeň  

 

 

 

 

Program byl včetně doplnění schválen 8 hlasy. 

 

 

Ad 1) Závěrečný účet obce za rok 2016 

Návrh závěrečného účtu včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 

2016 byl rozeslán všem zastupitelům a zveřejněn na úřední desce od 15. května. Dotazy 

nebo připomínky nebyly podány. 



2 

 

 

Usnesení 1/26/2017 

ZO schvaluje celoroční hospodaření obce Skrbeň a závěrečný účet obce Skrbeň za rok 

2016 včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce Skrbeň za rok 2016 bez 

výhrad. 

 

Hlasování: 

pro 8 proti 0 zdržel se    0 

 

 

Ad 2) Účetní závěrka obce za rok 2016 

Podklady pro účetní závěrku obec za rok 2016 jsou součástí dokumentů v rámci 

závěrečného účtu. Bez připomínek. 

 

 

Usnesení 2/26/2017 

ZO schvaluje účetní závěrku obce Skrbeň za rok 2016 bez výhrad. 

 

Hlasování: 

pro 8 proti 0 zdržel se    0 

 

 

Ad 3) Účetní závěrka Základní školy a mateřské školy Skrbeň, p.o. 

Dokumenty pro účetní závěrku školy za rok 2016 byly rozeslány zastupitelům. 

Bez připomínek. 

 

Usnesení 3/26/2017 

ZO schvaluje účetní závěrku ZŠ a MŠ Skrbeň, p.o. za rok 2016 bez výhrad a dále 

schvaluje výsledek hospodaření ZŠ a MŠ Skrbeň, p.o. za rok 2016 a převod kladného 

hospodářského výsledku ve výši 53.528,93 Kč do rezervního fondu příspěvkové 

organizace. 

 

Hlasování: 

pro 8 proti 0 zdržel se    0 

 

 

Ad 4) Odkoupení pozemků 

 

a) Pozemek p.č. 353/16 – orná půda v k.ú. Příkazy 

 

Jako obvyklou cenu znalec uvedl 105.000,00 Kč (= 27,30 Kč/m2), cenové rozpětí uvádí 

25,- až 30,- Kč/m
2
, cena dle cenového předpisu je 117.130,00 Kč (= 30,43 Kč/m2). 

Majitelka preferuje cenu vyšší. Rozdíl v cenách není příliš vysoký a je to jediný pozemek, 

který pro daný účel může obec získat. Za těchto okolností je přijatelné, aby obec souhlasila 

s cenou dle cenového předpisu. 
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Usnesení 4/26/2017 

ZO schvaluje odkoupení pozemku p.č. 353/16 – orná půda v k.ú. Příkazy o výměře 3849 

m
2
 od paní Marie Korpásové do majetku obce Skrbeň za cenu 117.130,00 Kč. Obec dále 

uhradí náklady na vyhotovení kupní smlouvy a na vklad do katastru nemovitostí. Podpisem 

kupní smlouvy je pověřen starosta. 

 

Hlasování: 

pro 8 proti 0 zdržel se    0 

 

 

b) Pozemek p.č. 274/10 – zahrada v k.ú. Skrbeň 

 

Dle geometrického plánu zadaného na základě usnesení zastupitelstva č. 152/24/2017 se 

z pozemku p.č. 274/3 – zahrada odděluje nový pozemek p.č. 274/10 o výměře 185 m
2
. 

Vlastníci souhlasí s cenou 50,- Kč/m
2
, tj. kupní cena 9.250,00 Kč.  

 

 

Usnesení 5/26/2017 

ZO souhlasí s odkoupením pozemku p.č. 274/10 – zahrada v k.ú. Skrbeň o výměře 185 m
2
, 

odděleného geometrickým plánem č. 567-50/2017od pozemku p.č. 274/3 – zahrada v k.ú. 

Skrbeň, od spoluvlastníků pozemku Tomáše Gráce, MUDr. Milady Grácové a Mgr. 

Dagmar Řezáčové do majetku obce Skrbeň za celkovou kupní cenu 9.250,00 Kč. Obec 

dále uhradí náklady na vyhotovení kupní smlouvy a na vklad do katastru nemovitostí. 

Podpisem kupní smlouvy je pověřen starosta. 

 

 

Hlasování: 

pro 8 proti 0 zdržel se    0 

 

 

Ad 5) Smlouva o prodloužení inženýrských sítí v ulici Hynkovská 

Návrh smlouvy byl předložen zastupitelům a stavebníkům k připomínkování. 

 

Ing. Bačík – dotázal se, zda nebude problém při převodu pozemků do vlastnictví obce 

v souvislosti s případnými zástavními právy. Starosta odpověděl, že obec přijme pouze 

pozemky, na kterých zástavní právo váznout nebude a se stavbou začne, až bude mít 

všechny dotčené pozemky převedeny. 

 

 

Usnesení 6/26/2017 

ZO schvaluje Smlouvu o poskytnutí investičního příspěvku a o vzájemné spolupráci 

v souvislosti s realizací stavby „Skrbeň – ulice Hynkovská, prodloužení vodovodu a 

tlakové kanalizace“.          

 

Hlasování: 

pro 8 proti 0 zdržel se    0 
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Ad 6) Venkovní tělocvična 

Seniorklub byl vyzván, aby se co nejdříve vyjádřil k návrhu uspořádání „venkovní 

tělocvičny“ (výběru vhodných cvičebních prvků) – zatím své požadavky nekonkretizovali. 

 

J. Jureček – myslí si, že prvky moc využívány nebudou, ale je pro jejich pořízení. 

Ing. Bačík – tuto akci podporuje, senioři si to zaslouží.  

 

 

Usnesení 7/26/2017 

ZO schvaluje realizaci „venkovní tělocvičny“ na pozemku mezi dětským hřištěm u nádraží 

a ulici Lipová v uspořádání dle návrhu společnosti COLMEX s.r.o. po úpravách dle 

požadavků Seniorklubu.  

 

Hlasování: 

pro 8 proti 0 zdržel se   0  

 

 

Ad 7) Provozní řád víceúčelového sportoviště 

V příloze je návrh provozního řádu. Pro rezervaci tenisového hřiště byl po předchozím 

posouzení vybrán systém „Reservanto“, Bc. Vaďura s F. Absolonem připravují jeho 

spuštění. 

 

Starosta – dotaz, zda se zakáže kouření na veškerých hracích plochách a v přilehlých 

prostorech. 

Ing. Bačík – kouření povolit pouze na vyhrazených místech. 

Starosta – zákaz kouření v celém areálu mimo vyhrazené plochy. 

Ing. Gabrlíková – zákaz kouření a všech omamných látek v celém areálu mimo určené 

výjimky. 

Ing. Bačík – v provozním řádu sjednotit terminologii – sportoviště, hřiště, sportovní areál. 

Bc. Vaďura – nebylo by dobré, kdyby platili jen ti, kteří si hřiště zarezervují. Platit by měl i 

ten, kdo využije aktuálně volné hřiště – měl by rezervaci provést nebo se nahlásit správci. 

Ing. Žižlavský – sleva 50% pro děti a mládež do 18 let (původní návrh do 15 let). 

Podporovat sport před jinými nevhodnými aktivitami. 

Ing. Žižlavský – dotaz, jak vyřešit poplatek např. při dešti.  

 

Po rozsáhlé diskusi navrhl starosta odložit projednání tohoto bodu na poradní zasedání a 

poté schválit provozní řád na dalším zasedání. 

 

 

Ad 8) Různé 

a) Žádost o podporu Nejste sami – mobilní hospic, z.ú. 

Mobilní specializovaná péče je určená především pro pacienty s život ohrožujícími 

onemocněními, kteří před sebou mají méně než tři měsíce života a jejichž přání je dožít 

v domácím prostředí (viz. oficiální stránky žadatele). 

 

Návrhy: 

Starosta:    5 tis. Kč hlasování: 8 pro 

Ing. Čehovský .           10 tis. Kč 

Ing. Gabrlíková: 7,5 tis. Kč 
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b) Žádost o příspěvek pro Linku bezpečí, z.s.  

Posláním Linky bezpečí je poskytovat telefonickou krizovou pomoc a poradenství dětem a 

mladistvým, kteří se nacházejí v tíživé životní situaci takového rozměru, že ji nemohou 

nebo nedokáží zvládnout vlastními silami, kterým je dáván dostatečný prostor k tomu, aby 

mohli hovořit s konzultantem o své situaci a dospět společně k nějakému možnému řešení. 

Na starostův dotaz, jak byl stanoven požadovaný příspěvek 7.500 Kč, odpověděli, že nebyl 

použit žádný „vzorec“ a že „letos byli v požadavcích odvážnější“. Žádost je v příloze. 

 

Starosta navrhl poskytnout 2 tis. Kč. 

Bc. Vaďura si myslí, že by za poskytnutý příspěvek měla být ze strany žadatelů nabídnuta 

nějaká osvěta, například přednáškou ve škole, letáčky nebo podobně. 

Ing. Žižlavský si myslí, že by přednášky po školách byly pro společnost velmi nákladné. 

O možnosti a důvodech využití Linky bezpečí by měli informovat učitelé. 

 

c) Žádost o příspěvek pro Skrbeňáček, o.s. 

Starosta informoval, že si spolek koupil na různé akce 4 stany, které by byly vhodné také 

pro akce obce a dalších spolků. Cena jednoho je cca 2.200,- Kč. Není ovšem potřeba, aby 

si každý spolek tyto stany kupoval, stačí, když si je budou mezi sebou půjčovat. Navrhl 

poskytnou Skrbeňáčku dar 8.000,- Kč.  

Ing. Gabrlíková navrhla 10.000,- Kč. Pro hlasovalo 8. 

 

 

Usnesení 8/26/2017 

ZO schvaluje poskytnutí těchto darů: 

a) 5 000,- Kč pro neziskovou organizaci Nejste sami – mobilní hospic, z.ú. 

b) 2 000,- Kč pro Linku bezpečí, z.s. 

c) 10 000,- pro Skrbeňáček, o.s. (nákup mobilních přístřešků pro venkovní akce) 

 

Hlasování: 

pro 8 proti 0 zdržel se    0 

 

 

d) Rozpočtové opatření 

Starosta informoval o příjmech a výdajích a předložil přehled vývoje daňových příjmů. 

Dále informoval o důvodech rozpočtového opatření č. 3/2017 a 4/2017. 

 

 

Usnesení 9/26/2017 

ZO bere na vědomí informaci starosty o provedeném rozpočtovém opatření č. 3/2017 

 

Hlasování: 

pro 8 proti 0 zdržel se    0 

 

 

Usnesení 10/26/2017 

ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 4/2017 

 

Hlasování: 

pro 8 proti 0 zdržel se    0 
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e) Koordinace projektů souvisejících s rekonstrukcí silničního průtahu s projektem 

kabelizace sítě elektrického vedení ČEZ 

Starosta informoval o probíhajících jednáních ohledně rekonstrukce silničního průtahu a 

kabeliazce sítě NN. 

 

- V rámci projektu rekonstrukce veřejného osvětlení v souběhu se silničním 

průtahem se vedou jednání o možném uložení všech kabelů do jednoho výkopu. 

Obec počítá s vedením kabelu veřejného osvětlení, místního rozhlasu a podle 

možností také chrániček pro optické kabely. ČEZ obecně požaduje v případě 

připoložení kabelů do jejich výkopu úhradu 1/3 nákladů na zemní práce. Naopak 

obec bude požadovat úhradu za zřízení věcného břemena na svých pozemcích. 

Vzájemný zápočet není možný. 

 

- V souvislosti s kabelizací sítě ČEZ bude vhodné, ne-li nutné koordinovat tuto akci 

s rekonstrukcí veřejného osvětlení a rozhlasu i v jiných úsecích, než jen v ulici 

Hlavní a Jos. Fialy. Jedná se o ulici Spálená, Nová čtvrť, úsek od hřiště k ulici U 

rybníka, odbočení z ulice Jos. Fialy směrem ke Gabrlíkům. V těchto úsecích jsou 

buď betonové sloupy ČEZu, na kterých je také některé obecní vedení, a tyto budou 

demontovány, nebo je zde málo místa na další trasu s ohledem na ochranná pásma. 

Pro tento účel bude potřebné zadat vyhotovení projektu. Vyprojektovat by se měla i 

obnova osvětlení v ulici Na Návsi, když minimálně průtah bude celý nový. 

 

- Síť chrániček pro optickou datovou síť. Původně jsme uvažovali o připoložení ke 

kabelům veřejného osvětlení, teď se nabízí možnost připoložení ke kabelům, ČEZu, 

které budou přivedeny ke každému domu. David Seidl připravuje podklady pro 

další rozhodování v této věci. 

 

ZO po rozsáhlé diskusi souhlasilo s tím, aby se připravila koordinace projektů všech 

navazujících projektů. 

 

 

f) Prodloužení el. vedení na konci ulice Hynkovská 

Lze očekávat, že pro nové domy na konci ulice Hynkovská bude ČEZ prodlužovat 

elektrické vedení. Nabízí se možnost připojit k tomuto projektu i prodloužení veřejného 

osvětlení, obdobně jako tomu bylo v ulici Za Humny. Přítomní s tímto záměrem 

souhlasí. 

 

 

 

g) Veřejné osvětlení – typ svítidel 

Starosta informoval o návrhu svítidel veřejného osvětlení podél silničního průtahu. 

Záležitost již před časem projednal s projektantem ing. arch. Čehovský a shodli se na 

konkrétním typu. Projektant však až 2. června upozornil starostu na výrazně vyšší cenu 

vybraného typu oproti běžně používanému. Podrobnější porovnání a další informace 

ovlivňující výběr nestihl do zasedání připravit. Bez toho se nemohou zastupitelé 

zodpovědně vyjádřit, a proto bude svoláno poradní zasedání, na které bude projektant 

přizván. 
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Závěr 

Starosta poděkoval všem za účast a zasedání ukončil. 

 

 

 

 

Zapsala: Lenka Spurná 

 

 

 

 

Tomáš Spurný 

 

 

 

 

Ověřili: 

 

 

Ing. Jan Žižlavský 

 

 

 

 

Ing. Viktor Čehovský arch. 

 

 

 

 

 

Přílohy: 

- zápis z 25. zasedání  

- návrh Provozního řádu víceúčelového sportoviště 

- žádosti o příspěvek (mobilní hospic, Linka bezpečí) 


