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Zápis  
 

z 6. zasedání Zastupitelstva obce Skrbeň, 

které se konalo 9. března 2015 

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

 

 
Přítomno členů zastupitelstva: 8 (viz presenční listina)  

 

Tomáš Spurný, starosta obce Skrbeň, přivítal přítomné a zahájil zasedání. 

Starosta konstatoval, že je přítomno 8 členů zastupitelstva (z celkového počtu 9), takže 

zastupitelstvo je usnášeníschopné. 

 

 

Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele 

Starosta vyzval členy zastupitelstva k přihlášení se jako ověřovatelé zápisu a navrhl jako 

zapisovatelku L. Spurnou. K ověření zápisu navrhl Ing. arch. Viktora Čehovského a  

Ing. Jana Žižlavského.  

 

Zapisovatel:   Lenka Spurná   8 x pro    0 se zdržel 

Ověřovatelé:  Ing. arch. Viktor Čehovský 8 x pro  0 x se zdržel 

Ing. Jan Žižlavský  7 x pro  1 se zdržel 

 

 

 

Schválení programu  
Starosta seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou předanou členům 

zastupitelstva a zveřejněnou na úřední desce. Navrhl doplnit program o bod „různé“ 

(Lesoparčík Nad Oleškami, Povrch sportovních ploch na hřišti, Žádost o příspěvek na 

uspořádání akce „Ro(c)k na statku“). 

 

Poté vyzval starosta ostatní k dalším návrhům na doplnění programu – žádné návrhy nebyly 

předloženy. 

 

Hlasování:  pro 8     proti       0        se zdržel     0 

 

 

 

Schválený program: 

 

1) Plnění usnesení 

2) Obecně závazná vyhláška „o nakládání s odpady“ 

3) Rozpočet obce na rok 2015 

4) Příspěvek na činnost Seniorklubu 

5) Různé – realizace lesoparčíku, povrch hřiště, příspěvek na Rock na statku 
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Ad 1) Plnění usnesení 

 

5/2/2015 

ZO schvaluje uzavření směnné smlouvy s paní Helenou Smahelovou, dle které obec do svého 

vlastnictví získá pozemky označené v geometrickém plánu č. 517-76/2014 jako díl „a“, díl 

„b“ a p.č. 769 - ost. plocha a paní Smahelová získá pozemek označený v témže geometrickém 

plánu jako p.č. 1/6 – zahrada. 

Pro účely ocenění směňovaných nemovitostí se stanovuje cena 50,- Kč/m
2
. 

Smluvní strany uhradí náklady na vyhotovení geometrického plánu a vklad do katastru 

nemovitostí rovným dílem. 

Směnná smlouva byla podepsána 19. února. Katastr upravil ve vazbě na nový občanský 

zákoník postupy zapisování dělených pozemků zatížených zástavními právy, proto musí být 

vyhotoven nový geometrický plán, čímž se zapsání do katastru oddálí. 

 

2/5/2015 

ZO schvaluje výběr zhotovitele stavby „Rekonstrukce kanalizace Vyhnálov – úseky č. 2 a 5“ 

dle hodnocení nabídek, které provedla hodnotící komise a souhlasí s uzavřením smlouvy  

o dílo s předkladatelem nejvýhodnější nabídky – společností FIRESTA – Fišer, rekonstrukce, 

stavby a.s.,  IČ: 25317628, nabídková cena 2.418.025,31 Kč bez DPH a bez rezervy. 

Podpisem smlouvy o dílo je pověřen starosta. 

 

Smlouva o dílo byla podepsána 17. února. 

 

7/5/2015 

ZO schvaluje zveřejňování zápisů ze zasedání zastupitelstva obce. 

 

Provedeno. 

 

- Bezúplatný převod pozemku p.č. 582/10 – ost. plocha z majetku Ol. kraje (nájezd na 

cyklostezku u hřbitova) 

Darovací smlouva byla podepsána 5.2.2015, vklad do katastru byl proveden. 

 

- Odkoupení pozemků v areálu Hradisko od paní Lipnické 

Byl proveden vklad do katastru. 

Obec požádala o pronájem staveb na svých pozemcích v areálu Hradisko s tím, že jako 

nájemce bude mít právo tyto stavby získat formou přímého prodeje za cenu dle znaleckého 

posudku. 

Obec provedla na své části areálu celkový úklid a urovnání terénu. 

 

- Pozemky pod částí parkoviště u hřbitova 

Při stavbě parkoviště u hřbitova se zasáhlo do silničního pozemku ve vlastnictví 

Olomouckého kraje. Protože na stavbu byla poskytnuta dotace, bylo nutné mít pozemky ve 

vlastnictví obce nebo v pronájmu. Uzavření nájemní smlouvy bylo časově jednodušší, 

proto byla na dobu udržitelnosti projektu, to je do konce roku 2015, uzavřena nájemní 

smlouva. Nyní je vhodná doba na podání žádosti o bezúplatný převod do majetku obce. 

Podle přiloženého geometrického plánu č. 441-55/2010 se jedná o díly „a“ (27 m
2
) a „c“ 

(37 m
2
).  Současně by byly zapsány změny hranic mezi dalšími, stavbou dotčenými 

obecními pozemky. 
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- Bezúplatný převod pozemku pod chodníkem v ulici Jos. Fialy 

Jedná se o pozemek Olomouckého kraje, převod schválilo krajské zastupitelstvo 20.2.  

 

- Společný postup  projektové přípravy rekonstrukce silnice a kanalizace 

Hejtman Olomouckého kraje odpověděl na dopis, ve kterém Skrbeň navrhuje společný 

postup při přípravě projektové dokumentace rekonstrukce silnice a souběžné dešťové 

kanalizace a veřejného osvětlení. V odpovědi uvádí, že seznam investičních akcí 

k projektové přípravě bude schvalován na podzim tohoto roku. Vzájemná koordinace 

projektů je vítána. 

 

 

Usnesení 1/6/2015: 

ZO bere na vědomí informace o plnění usnesení. 

 

Pro 8   proti 0   zdržel se 0 

 

 

Usnesení 2/6/2015: 

ZO souhlasí s podáním žádosti o bezúplatný převod částí pozemku p.č. 582/2 – ostatní plocha 

v k.ú. Skrbeň pod částí parkoviště u hřbitova a přilehlou místní komunikací z majetku 

Olomouckého kraje do majetku obce Skrbeň. 

 

Pro 8   proti 0   zdržel se 0 

 

 

Ad 2) Obecně závazná vyhláška „o nakládání s odpady“ 

Z důvodu novely zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve 

znění pozdějších předpisů bylo nutné upravit a doplnit obecně závaznou vyhlášku obce, která 

řeší nakládání s odpadem na území obce. Nejdůležitější změnou je zavedení sběru biologicky 

rozložitelných odpadů a kovů. Návrh vyhlášky viz příloha. 

 

 

Usnesení 3/6/2015: 

ZO schvaluje obecně závaznou vyhlášku č. 1/2015, o stanovení systému shromažďování, 

sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se 

stavebním odpadem na území obce Skrbeň. 

 

Pro 8   proti 0   zdržel se 0 

 

V souvislosti s nakládáním s odpady v obci starosta spolu s V. Obšelem informovali o tom, že 

SDH Skrbeň bude zapojen do projektu „Recyklujte s hasiči“, v rámci kterého budou v obci 

sbírat vyřazená elektrozařízení. 

 

 

Ad 3) Rozpočet obce na rok 2015 

Návrh rozpočtu byl zveřejněn na úřední desce od 18.2.2015 a současně byl doručen 

zastupitelům. Následně byl elektronicky rozeslán text „Návrh rozpočtu obce na rok 2015 – 

vysvětlení, oprava chyby“ současně s návrhem rozpočtu školy a z něho vyplývajícím 

požadavkem na příspěvek zřizovatele. Na dotazy a návrhy bylo reagováno průběžně. 
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Doposud známé úpravy a návrhy byly zapracovány do původního návrhu a takto upravený 

návrh rozpočtu byl předložen zastupitelům na zasedání – viz příloha. 

  

Zůstatek z roku 2014  13.197.000 

 

Výdaje celkem  19.754.280 

 

Dofinancování ze zůstatku 2014  4.740.880  

 

Převod do Fondu obnovy a rozvoje kanalizace  1.082.848 

 

Disponibilní část zůstatku z roku 2014  7.373.272 

  

 

Proběhla rozsáhlá diskuse: 

J. Absolonová:  Dotaz, proč se z přebytku v rozpočtu nehradí část za vysoké stočné, 

proč není místo paušálu vyúčtování na rodinu. 

 

M. Studená:  Dotaz, jestli lze zveřejnit vyúčtování stočného za celou obec. 

Starosta: Vyúčtování se každoročně povinně zveřejňuje na úřední desce 

v rozsahu, který je stanoven zákonem. 

 

Bc. Vaďura:   Konstatoval, že podmínky pro cenu stočného jsou dané, alternativ pro  

kompenzaci ceny stočného je víc, na minulém zasedání byla schválena 

kompenzace nárůstu ceny formou stravenky v hodnotě 100,- Kč na 

osobu a rok. Je připraven při rozhodování o kompenzaci pro další rok 

navrhnout 500,- Kč a vyzval k podpoře svého návrhu. 

 

J. Absolonová:  Placení poplatku za „odpad“ paušálem je nespravedlivé, navrhuje 

zavést lístečkový systém.  

Starosta, Ing. Žižlavský, Ing. Čehovský – hlavním důvodem „paušálu“ ve formě místního 

poplatku je to, že při dřívějším placení podle počtu vyvezených 

popelnic označených „lístky“ se množily černé skládky v okolí obce. Po 

zavedení paušálu se situace velmi zlepšila. 

 

J. Špunda:   Každý paušál je nespravedlivý, také navrhuje lístečkový systém. 

 

J. Absolonová:  Požádala, zda by se mohlo do příštího roku rozhodnout o vhodnějším 

způsobu placení. 

J. Špunda: Navrhl požádat o zmírnění podmínek pro tvorbu a použití financí 

z Fondu obnovy a rozvoje kanalizace pro potřeby občanů.  

Starosta: Dotaz na SFŽP již byl zaslán. Odpověď: Tvorba fondu se měnit nedá, je 

stanovena dotačními podmínkami. Použití prostředků Fondu  je 

poměrně volné, lze jimi například financovat kanalizaci v novou 

výstavbu. 

 

J. Absolonová:  Navrhla namontovat měřidla pro zjištění množství odpadní vody 

z každého objektu. 

Starosta: Je to technicky obtížnější – zjistí podrobnější informace. 
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J. Absolonová: Navrhla vyměnit všechny židle a stoly v obecním sále, značný počet je 

poškozen.   

 

 

Usnesení 4/6/2015: 

ZO bere na vědomí zůstatek hospodaření obce k 31.12.2014 ve výši 13.197.000 Kč. 

 

Pro 8   proti 0   zdržel se 0 

 

 

Usnesení 5/6/2015: 

ZO schvaluje převod částky 1.082.848 Kč ze zůstatku rozpočtu obce k 31.12.2014 do Fondu 

obnovy a rozvoje splaškové kanalizace obce Skrbeň. 

 

Pro 8   proti 0   zdržel se 0 

 

 

Usnesení 6/6/2015: 

ZO schvaluje rozpočet obce na rok 2015. 

 

Pro 8   proti 0   zdržel se 0 

 

 

Usnesení 7/6/2015: 

ZO schvaluje rozpočet sociálního fondu na rok 2015. 

 

Pro 8   proti 0   zdržel se 0 

 

 

Ad 4) Příspěvek na činnost Seniorklubu 

V příloze je žádost Seniorklubu o příspěvek na celoroční činnost. Součet navrhovaných 

příspěvků je 19.800 Kč. 

Starosta navrhl příspěvek ve výši 20 000,- Kč. 

 

 

Usnesení 8/6/2015: 

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

Seniorklubu Skrbeň v roce 2015.  

Podpisem smlouvy je pověřen starosta. 

 

Pro 8   proti 0   zdržel se 0 

 

 

Ad 5) Různé 

Lesoparčík Nad Oleškami 

Není znám termín, kdy bude rozhodnuto, zda na tento projekt obec získá dotaci. 

Vzhledem k tomu, že nejpozději v dubnu lze získat sazenice stromů a keřů pro výsadbu, je 

žádoucí co nejdříve vybrat realizační firmu. Pokud bychom čekali na informaci o výsledku 

žádosti o dotaci, mohlo by se stát, že uchazeči nebudou mít sazenice. Starosta navrhuje 
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vysadit lesoparčíku i bez získání dotace a neprodleně vybrat zhotovitele. Zadání by bylo na 

výsadbu a následnou tříletou pěstební péči. 

Bc. Vaďura se dotázal, zda se počítá s tím, že v případě vysoké nabídkové ceny bude možné 

neuzavřít smlouvu se žádným s uchazečů. Starosta toto potvrdil. 

 

 

Usnesení 9/6/2015: 

ZO souhlasí s tím, aby vysazení lesoparčíku Nad Oleškami bylo realizováno i v případě, že 

nebude na tento projekt získána dotace. 

 

Pro 8   proti 0   zdržel se 0 

 

 

Povrch sportovních ploch na hřišti 

Ve čtvrtek 26.2. se konala schůzka, na které byla posuzována vhodnost různých typů umělých 

povrchů. Zúčastnilo se jí celkem 13 osob (šest členů zastupitelstva a sedm zástupců Sokola, 

malé kopané apod.).  

Po diskusi každý z účastníků písemně vyjádřil svůj názor/doporučení s tímto výsledkem:  

 

větší plocha (malá kopaná)  11 x trávník 5. generace 

menší plocha (nohejbal, tenis) 13 x koberec Playrite 

 

Cena trávníku 5. generace je cca 1.250 Kč/m
2
, což výrazně přesahuje cenu uvedenou v žádosti 

o dotaci, cena koberce Playrite je cca 790 Kč/m
2
. Jako alternativa pro větší plochu například 

při nezískání dotace byl doporučen trávník 3. generace. 

 

 

Usnesení 10/6/2015: 

ZO schvaluje přípravu projektové dokumentace pro realizaci víceúčelového sportoviště tak, 

že větší hřiště (malá kopaná) bude opatřeno umělým bezzásypovým trávníkem 5. generace, 

menší hřiště (nohejbal, tenis) kobercem Playrite. 

 

Pro 8   proti 0   zdržel se 0 

 

 

Žádost o příspěvek na uspořádání akce „Ro(c)k na statku“  

Akci připravují Monika Pallová a Michal Doleček (Hospoda na statku) na 20. června. 

Pořadatelé předložili stručný popis projektu a žádají o poskytnutí příspěvku z rozpočtu obce.  

Dle Zásad pro poskytování příspěvků … spadá žádost do kategorie D - jiné příspěvky 

 

 

Proběhla krátká diskuse, ve které převládl názor, že tato akce nebude podpořena.  

 

Usnesení 11/6/2015: 

ZO nevyhovuje žádosti o příspěvek na uspořádání akce „Ro(c)k na statku“. 

 

Pro 6 proti 0 zdržel se      2 ( Ing. Žižlavský, Bc. Vaďura) 
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Diskuse 

M. Studená:  Navrhla pořídit dataprojektor s plátnem a notebookem pro potřeby  

spolků.  Návrh podpořil také V. Obšel, projektor by využili při práci 

s oddílem mladých hasičů. 

Nutno zvážit, zda ho za přispění obce pořídí některý spolek a bude ho 

jiným půjčovat, nebo zda ho bude vlastnit obec. 

 

M. Studená:  Připomněla, že se blíží začátek sezony a jak se bude řešit dodržování  

nočního klidu. 

Starosta: Doba nočního klidu vyplývá ze zákona. Dochází-li k jeho rušení, je 

třeba volat policii, která jediná je kompetentní zasáhnout. 

 

J. Špunda: Navrhl, aby členové zastupitelstva obce vystupovali s proslovy na 

pohřbech všech skrbeňských občanů, a aby se provádělo rozloučení 

také prostřednictvím obecního rozhlasu. 

 Zastupitelé jednoznačně toto odmítli s tím, že o způsobu a průběhu 

pohřbu rozhodují pozůstalí, včetně toho, kdo na pohřbu promluví a zda 

si přejí informaci o pohřbu vyhlásit rozhlasem. 

 

 

 

Závěr 

Starosta poděkoval všem za účast. Poté zasedání ukončil. 

 

 

 

Zapsala: Lenka Spurná 

 

 

 

Starosta: Tomáš Spurný 

 

 

 

Ověřili: Ing. arch. Viktor Čehovský 

 

 

 

  Ing. Jan Žižlavský  

 

 

 

 

 

 

 

Přílohy: 

Pozvánka  

Presenční listina 

Podklady včetně příloh a doplnění 


