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Do každé domácnosti zdarma Ročník XXIV. 2014

PF 2014 – JEN TAK PRO RADOST
Namísto obrázku nebo symbolu typického pro novoroční blahopřání má
první letošní Infor na své úvodní straně jeden z obrazů skrbeňského rodáka,
pana Josefa Oháňky, jehož výstava je nyní v obecní knihovně. Má to svůj
důvod.
Do nového roku si vzájemně pře- své okolí. A právě „jen tak pro radost“
jeme obvykle štěstí, zdraví a radost. obrazy pana Oháňky vznikají. TakoAvšak snad nikdo neprožívá stále jen vých lidí můžeme ve svém okolí najít
štěstí a pohodu. Potýkat se musíme víc. Pár dnů před Vánocemi jsem se
i s mnoha všedními starostmi, úkoly například dozvěděl, že podobně „jen
a povinnostmi, někdy přicházejí tak pro radost“ maluje obrázky paní
i větší problémy. To je přirozené a ne- Zdena Šrámková a potom je většinou
zbývá nám nic jiného, než to přijmout rozdává, těší se z nich i jiní.
a zvládat. Stojí to ovšem někdy dost
Do nového roku bych rád všem
sil. Mnozí lidé tomu čelí tím, že dě- Skrbeňákům (a nejen jim) chtěl polají něco „jen tak pro radost“ – sobě, přát, abyste každý našli něco, co si
případně svým blízkým, známým, pro uděláte „jen tak pro radost“. Snad-

něji potom zvládneme vše, co nám
nastávající rok přinese nebo co jsme
si sami předsevzali.
Tomáš Spurný, starosta

Ukázka z tvorby paní Zdeny Šrámkové
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Z OBECNÍHO
ÚŘADU
Zastupitelstvo obce schválilo na
svém zasedání 5. prosince toto usnesení:
Usnesení 1/28/2013
ZO bere na vědomí informaci
o plnění usnesení a o průběhu akcí.
Usnesení 2/28/2013
ZO schvaluje Obecně závaznou
vyhlášku č. 1/2013, o místním poplatku za provoz systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání
a odstraňování komunálních odpadů.
Poplatek na rok 2014 zůstává ve výši
372,- Kč za osobu.
Usnesení 3/28/2013
Zastupitelstvo obce schvaluje
uzavření kupní smlouvy se společností
SOLVIT, s.r.o., IČ 25589342, kterou
obec Skrbeň do svého vlastnictví kupuje část pozemku p.č. 683/1 – ostatní
plocha v k.ú. Skrbeň, označenou
v geometrickém plánu č. 499-109/2013
jako díl „a“ o výměře 66 m2, za celkovou kupní cenu 3.300 Kč. Obec dále
uhradí náklady na vyhotovení kupní
smlouvy a vklad do katastru nemovitostí. Podpisem kupní smlouvy je
pověřen starosta.
Usnesení 4/28/2013
ZO ruší své usnesení č. 3/26/2013.
ZO schvaluje uzavření kupní
smlouvy
a) o prodeji pozemku p.č. 413/86
– orná půda v k.ú. Skrbeň o výměře 530
m2 (odděleno z pozemku p.č. 413/26 –
orná půda) panu Otakarovi Otáskovi,
jelikož byly splněny podmínky pro
uzavření kupní smlouvy stanovené
ve Smlouvě o budoucí smlouvě kupní
a o nájmu ze dne 9. 12. 2011,
b) o prodeji pozemku p.č. st.
507 zastavěná plocha a nádvoří v k.ú.
Skrbeň o výměře 265 m2 (odděleno
2

z pozemku p.č. 413/26 – orná půda)
panu Otakarovi Otáskovi, jelikož
byly splněny podmínky pro uzavření
kupní smlouvy stanovené ve Smlouvě
o budoucí smlouvě kupní a o nájmu ze
dne 9. 12. 2011, když tento pozemek
byl součástí pozemku 413/86 o výměře
795m2 a byl zastavěn panem Otáskem
podle smlouvy,
c) o prodeji pozemku p.č. 413/87
– orná půda v k.ú. Skrbeň o výměře
198 m 2 (odděleno z pozemku p.č.
413/26 – orná půda) za celkovou cenu
86.130 Kč panu Otakarovi Otáskovi.
Podpisem kupní smlouvy je pověřen starosta.
Usnesení 5/28/2013
ZO schvaluje rozpočtové provizorium pro hospodaření obce na
1. čtvrtletí roku 2014 ve výši max.
20% celkových plánovaných výdajů
roku 2013.
Usnesení 6/28/2013
ZO schvaluje rozpočtovou změnu
č. 6/2013
Usnesení 7/28/2013
ZO zmocňuje starostu prováděním nezbytných rozpočtových změn
v období do konce roku 2013. O provedených rozpočtových změnách bude
starosta informovat zastupitelstvo obce
na nejbližším zasedání.
Usnesení 8/28/2013
ZO souhlasí se záměrem získat
do majetku obce část pozemku p.č.
580/1 – ostatní plocha v k.ú. Skrbeň
navazující na pozemek p.č. 392/1 –
ostatní plocha.
Usnesení 9/28/2013
ZO souhlasí s podáním žádosti
o poskytnutí příspěvku Olomouckého kraje na pořízení, rekonstrukci,
opravu požární techniky a nákup
věcného vybavení jednotky SDH (na
generální opravu požárního čerpadla)
ve výši 40.000 Kč se spoluúčastí obce
60.000 Kč.

DÝCHÁME
TO VŠICHNI
Ceny paliv a energií vůbec až doposud rostly a snad každý proto hledá
způsoby, jak ušetřit. Řada domácností například přešla z topení zemním
plynem na topení dřevem. Anebo si
alespoň v přechodném období zatopí
v kotli na tuhá paliva. To by bylo v pořádku, pokud by v kotli místo kvalitního
paliva nebyly spalovány i jiné materiály
– staré okenní rámy, několikrát natírané,
rozbitý nábytek a odřezky z dřevotřísek
plných lepidel a pojidel (tento materiál
prý někdo ve Skrbeni od velké nábytkářské firmy či obchodu dokonce za
účelem topení odebírá!!!). Úsporné
možná takové topení je. Současně je ale
zdraví velmi škodlivé. Takto „šetřící“
lidé si možná neuvědomují, že poškozují nejen zdraví jiných lidí, ale i své
a svých dětí. I když z komína vychází
pouze „čistý“ kouř. Zatím je sice jejich
postih problematický, časem se to ale
nepochybně změní. Lepší než sankce ale
bude, když si každý uvědomí, že všichni
dýcháme tentýž vzduch (nebo kouř).

OCENĚNÍ
Technické služby města Olomouce pořádají v závěru každého roku
setkání se zástupci obcí, ze kterých
sváží komunální a další odpad. Kromě
informací o očekávaných změnách
v organizaci svozu či legislativě atd.
jsou přítomní seznámeni i s tím, ve
kterých obcích odpad nejlépe třídí.
Z hlediska poměru vytříděného odpadu
ke směsnému komunálnímu odpadu
dosahuje naše obec průměrných výsledků. Letos byl vyhodnocen také ukazatel
celkové produkce odpadů na jednoho
občana.
Na prvním místě, tedy s nejnižší
produkcí 217 kg/osobu/rok, se umístila Skrbeň. Je to potěšitelný výsledek.
Jen musíme doufat, že odpady nejsou uschovány po půdách a kůlnách
a v dalším období nás neposunou na
opačný konec tabulky. Za prvenství
obec obdržela poukaz na slevu z poskytnutých služeb v částce 1.500 Kč.
Každá koruna dobrá…
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PŘÍSPĚVKY AKTIVNÍM
Pod tímto titulkem jsme v listopadu Informovali o nově schválených „Zásadách pro poskytování příspěvků na podporu
sportovních, zájmových a jiných obdobných aktivit.“ Nyní přinášíme plné znění těchto zásad. Formuláře žádostí o poskytnutí příspěvku budou k vyzvednutí na obecním úřadě nebo ke stažení na www.skrben.cz/ostatni-dokumenty.

Zásady pro poskytování příspěvků z rozpočtu obce Skrbeň na podporu
sportovních, zájmových a jiných obdobných aktivit
Obec Skrbeň poskytuje ze svého rozpočtu:
A. Příspěvky skrbeňským spolkům
Žádosti se posuzují dle těchto kritérií:
1. počet osob, jejichž sportovní, zájmové a kulturní využití je aktivitou umožněno
2. hodnocení jiného přínosu pro obec
3. hodnocení časové reálnosti projektu
4. hodnocení věcné reálnosti projektu
5. hodnocení dle možnosti financování projektu z jiných zdrojů
6. hodnocení důvěryhodnosti žadatele podle referencí, popř. zkušeností
B. Příspěvky „na jednotlivce“
Jedná se o příspěvek na každé dítě ve věku od 6 do 18 let (rozhodující je rok, ve kterém je věku dosaženo) bydlící 		
celoročně v obci Skrbeň, které se soustavně celoročně věnuje sportu nebo jiné zájmové činnosti v rámci aktivit
pořádaných a zajišťovaných subjektem na základě členství, přihlášky apod., bez ohledu na sídlo subjektu.
Výši příspěvku na jedno dítě dle odst. 1. stanoví každoročně zastupitelstvo obce.
Příspěvek se poskytne:
1. Na základě žádosti subjektu zajišťujícímu podporovanou činnost.
Žadatel prokazatelně doloží
a) které děti se jím organizované činnosti věnují
b) skutečnost, že se této činnosti věnují celoročně
c) způsob/zdroje financování své činnosti s uvedením účelu, na který by byl příspěvek použit
d) souhlas zákonných zástupců dětí, na jejichž vyžití se příspěvek žádá, s podáním žádosti o příspěvek
Žádosti o příspěvek se podávají do 30.4. běžného roku, jedná-li se o činnosti provozované v období školního 		
roku, tedy od září do června, v ostatních případech do 31. 10. Příspěvek se poskytne „zpětně“.
2. Na základě žádosti zákonnému zástupci dítěte, které se soustavně celoročně věnuje podporované činnosti,
je-li tato činnost podmíněna úhradou školného, vstupního nebo obdobného poplatku. Je-li tento poplatek menší, než
výše příspěvku stanovená zastupitelstvem, uhradí se příspěvek maximálně do výše úhrady zaplacené žadatelem.
Žádosti o příspěvek se podávají do 30. 4. běžného roku, jedná-li se o činnosti provozované v období školního 		
roku, tedy od září do června, v ostatních případech do 31. 10. Příspěvek se poskytne „zpětně“.
Souběh příspěvků dle odstavce 1. a 2. není možný. V případě souběhu žádostí týkajících se téhož dítěte má před		
nost žádost zákonného zástupce.
C. Příspěvky na charitativní, sociální a humanitární činnost
Žádosti se posuzují případ od případu.
D. Jiné příspěvky
Zastupitelstvo může rozhodnout o poskytnutí příspěvku i v jiných, odůvodněných případech.
Obecná ustanovení:
• Podmínkou poskytnutí příspěvku je, že žadatel nemá žádné nesplacené finanční závazky vůči obci.
• Na poskytnutí příspěvku není právní nárok.
Tyto zásady schválilo Zastupitelstvo obce Skrbeň na svém zasedání 14. října 2013 usnesením č. 4/26/2013
s účinností od 1. ledna 2014.
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PLESOVÁ SEZÓNA
Letošní plesová sezóna ve Skrbeni bude zahájena v sobotu 18. ledna, kdy
se koná Obecní bál. Děti si budou moci zatančit na karnevalu, který je pro ně
připraven hned následující den – v neděli 19. ledna.

V neděli 26. ledna vystoupí
v Domě služeb houslista Miroslav
Vilímec za klavírního doprovodu
svého bratra Vladislava Vilímce.
Na programu budou skladby
Františka Bendy, Vítězslava Nováka, Josefa Suka, Jana Kubelíka
a Antonína Dvořáka. Začátek
koncertu je v 18 hodin.
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ZMĚNA VELITELE
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7. FARNÍ PLES

KDY: sobota 25. ledna 2014 od 20.00 h
KDE: ŽďĞĐŶşƐĄůǀĞ^ƚƎĞŶŝ
HRAJE: Hudební skupina „Halogen“ a dechová hudba „Nákelanka“.
D
sǉƚĢǎĞŬǌ ƉůĞƐƵďƵĚĞǀĢŶŽǀĄŶŶĂƉŽŵŽĐ&ŝůŝƉşŶĄŵ͘
D
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Vstupné: 50,- Kþ

KLAVÍRNÍ
KONCERT
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Autobus na ples: ^ŬƌďĞŸ (od kostela) 18.30, WƎşŬĂǌǇ ;ŬƎŝǎŽǀĂƚŬĂƵďĞŶǌşŶŬǇͿϭϴ͘ϰϬ͕WƎşŬĂǌǇ ;ŚĂƐŝēƐŬĄǌďƌŽũŶŝĐĞͿ18.45,
hŶēŽǀŝĐĞ ;ƵŬĂƉůŝēŬǇͿϭϴ͘ϱϱ͕DĞǌŝĐĞ ;ƵŬĂƉůŝēŬǇͿ19.00, Náklo ;ŚŽƐƚŝŶĞĐƵ'ĂũƽͿ19.05, Náklo ;ƵƉŽƓƚǇͿ19.07, Lhota n.
Moravou ;ƵŚŽƐƉŽĚǇͿ͕19.10 Strukov ;ƵŚŽƐƉŽĚǇͿϭϵ͘Ϯϱ͕EĂŬƎŝǎŽǀĂƚĐĞ;^ƚƌƵŬŽǀ͕ĞƌŽƚşŶ͕WŸŽǀŝĐĞͿϭϵ͘Ϯϳ͕WŸŽǀŝĐĞ (u
ƉŽƓƚǇͿ19.30.
ƵƚŽďƵƐǇǌƉĢƚ͗ƉƌǀŶşƉƎŝďůŝǎŶĢǀĞ23.30 h ĂĚƌƵŚǉƉŽƐŬŽŶēĞŶşƉůĞƐƵ.

Jedním z bodů programu prosincové výroční valné hromady Sboru
dobrovolných hasičů Skrbeň byla
změna v obsazení funkce velitele jednotky. Dosavadní velitel, pan Rostislav
Svačinka starší, zastával tuto funkci od
roku 1992. Své úkoly plnil velmi obětavě, naprosto nezištně a s odhodláním,
což prokázal nesčetněkrát v běžných
i výjimečných situacích. K těm výjimečným patří například povodně. Za
to vše mu bylo po zásluze uděleno
několik vyznamenání včetně medaile
Za odvahu a statečnost.
Již nejméně rok však pan Svačinka upozorňoval, že hodlá s vedením
jednotky skončit a předat je někomu
z mladších kolegů. Ne, že by neměl
dost energie a chuti do práce, ale proto,
že chce dát prostor mladší generaci. Jeho nástupcem byl členy sboru
zvolen a starostou obce dle zákona
o požární ochraně jmenován pan Kamil Jureček.
Odstupujícímu veliteli patří za vše
velký dík, novému veliteli přejeme
hodně sil a elánu.
Vydává obec Skrbeň
se sídlem Na Návsi 2, Skrbeň,
IČO 00635693,
ev. číslo - MK ČR E 10057
e-mail: obec@skrben.cz
www.skrben.cz
Skrbeň, leden 2014
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