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BŘEZEN

Do každé domácnosti zdarma Ročník XXIX. 2019

Projekt veřejného osvětlení v ulicích Nová čtvrť, U Rybníka a U Hřiště

NÁVRH ROZPOČTU
Na úřední desce u autobusové zastávky je zveřejněn návrh rozpočtu
obce na rok 2019. V listinné podobě je k nahlédnutí v kanceláři obecního
úřadu, je vyvěšen také na adrese:
www.skrben.cz/rozpocet-a-zaverecny-ucet.
Kromě obvyklých provozních
a opakujících se výdajů návrh zahrnuje
tyto větší akce:
• Projektová dokumentace silničního průtahu, rekonstrukce ulice
Vyhnálovské + část Hynkovské, rekonstrukce ulice Nová čtvrť.
• Instalace dvou přístřešků na autobusových zastávkách
u Křepelky – po zjištění názoru
projektanta na možnosti vybudovat
chodník bude muset být záměr ještě
projednán.

• Rekonstrukce instalací
a úpravy v budově školy (klimatizace,
elektroinstalace, podlahy).
• R e ko n s t r u k c e i n t e r i é r u
v Domě služeb (zahrnuje i instalaci
zvedací plošiny, o jejímž pořízení by
mělo být rozhodnuto až po výsledku
žádosti o dotaci).
• Výsadba stromů a keřů
podél polních cest na hranici s k.ú.
Příkazy.
• Rekonstrukce veřejného osvětlení Nová čtvrť, U Hřiště,
U Rybníka …

Stávající stav leden 2019
• Obnova fasády obecního úřadu (oplach - odstranění řas a mechů,
penetrace, nátěr).
Z letošních rozpočtovaných příjmů zůstává při předloženém návrhu rozpočtu nezapojená rezerva
3.116.378 Kč. Kromě toho z předchozích let zůstává 16.150.496,79 Kč.
Připomínky k návrhu rozpočtu
mohou občané uplatnit buď písemně
ve lhůtě do 15. 3. 2019 nebo ústně na
zasedání zastupitelstva obce; předpokládaný termín - pondělí 18. 3. 2019.
Totéž platí o návrhu střednědobého výhledu rozpočtu, ve kterém se
uvažuje o dvou úvěrech se splatností
15 let. Bude-li ekonomická situace obce příznivější (vyšší příjmy,
získané dotace), nemusí být úvěry
v plné výši čerpány nebo mohou být
předčasně splaceny.
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Z OBECNÍHO
ÚŘADU
Zastupitelstvo obce přijalo na
svém 3. zasedání 4. února toto
usnesení:
- bere na vědomí informaci
o plnění usnesení.
- schvaluje uzavření Smlouvy
o zřízení služebnosti - věcného břemene práva vstupu a vjezdu obce Skrbeň
na pozemky pro vedení, údržbu, provoz a odstraňování poruch vodovodu
a tlakové kanalizace, tj. zřizování
a provozování vedení vodovodního
a kanalizačního vedení, a to na pozemcích p.č. 249/9 orná půda, 249/12
orná půda, 249/11 zahrada vše v k.ú.
Skrbeň.
- souhlasí s uzavřením Dodatku
č. 4 ke Smlouvě o dílo o odvozu a odstranění směsného odpadu č. 25/2012
ze dne 23.4.2012 se společností Technické služby města Olomouce, a.s.
- schvaluje přistoupení obce
Skrbeň do Sdružení místních samospráv ČR na základě § 46 a § 84 odst.
2 písm. e zákona o obcích č. 128/2000
Sb., ve znění pozdějších předpisů
a čl. 3 Stanov Sdružení místních samospráv České republiky.
- schvaluje podání žádosti
o dotaci z programu ministerstva pro
místní rozvoj „Podpora obnovy a rozvoje venkova“, dotační titul Podpora
budování a obnovy míst aktivního
a pasivního odpočinku, na obnovu
interiéru klubovny v Domě služeb.

beň – veřejné osvětlení Nová čtvrť,
U Rybníka, U Hřiště – III. etapa“
s předkladatelem nejvýhodnější
nabídky firmou Jiří Hofmeister, IČ
46562931, za celkovou nabídkovou
cenu 752.201 Kč bez DPH.
- Cena za 1 m3 odpadní vody
se pro období od 1.1.2019 stanovuje
ve výši 52,81 Kč + DPH. Množství
odvedené odpadní vody pro účely
paušální platby se na základě měření v předchozím roce stanovuje
na 32,4 m3/osoba/rok.
Stočné pro rok 2019 dle takto
stanoveného množství odvedené odpadní vody činí 1711,04 Kč/osoba/rok
+15% DPH, to je 1968 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.
- stanovuje hodnotu kompenzace připadající na jednu osobu
pro rok 2019, která se poskytuje při
včasném zaplacení veškerých poplatků, stočného a nájemného vůči obci,
na 280 Kč.
- souhlasí s tím, aby na žádost
společnosti x1net Czech s.r.o. obec
Skrbeň vydala této společnosti souhlas
dle § 184a zákona č. 183/2006 Sb.,
stavební zákon, se stavebním záměrem – uložením optické datové sítě na
obecních pozemcích.

Tomáš Spurný

DRCENÍ VĚTVÍ
S blížícím se jarem přichází čas
prořezávání stromů a keřů. Jako každoročně můžete větve narovnat na
místo k tomu určené naproti železniční
zastávky. Větve ale opravdu rovnejte,
manipulace se spletenými větvemi je
o hodně obtížnější. Větve nesvazujte
provazy ani drátem. Také respektujte
blízkost železniční trati a zachovávejte
od ní dostatečný odstup.

DALŠÍ KONTEJNERY

- souhlasí s připojením obce
k akci Vlajka pro Tibet.

- schvaluje aktualizaci Plánu
- schvaluje podání žádosti rozvoje obce Skrbeň na období 2019o dotaci z Programu na podporu JSDH 2022 s výhledem do dalších let.
2019, dotační titul 1 - Dotace na pořízení, technické zhodnocení a opravu
požární techniky a nákup věcného
vybavení JSDH obcí Olomouckého
kraje 2019 na pořízení přetlakového
Na začátku března začíná další
ventilu a pěnotvorného zařízení včetně stavba, která změní vzhled naší vespříslušenství.
nice. Jedná se o postupné nahrazení
- schvaluje uzavření smlouvy elektrických rozvodů vedených po
o dílo na realizaci zakázky „Skr- sloupech a střešních konzolách ka-

KABELIZACE
ZAČÍNÁ
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belovým vedením uloženým v zemi.
V této etapě to bude provedeno v části
obce jižně od železniční trati. Současně s tím zde bude rekonstruováno
veřejné osvětlení s výjimkou ulice Jos.
Fialy, kde se s rekonstrukcí osvětlení
počítá při předpokládané rekonstrukci
silnice.
Během provádění prací dojde
pochopitelně k jistým omezením
(parkování apod.). Jinak to ale nejde.
Děkuji předem všem občanům v dotčených ulicích, že budou tato omezení
respektovat a přispějí tak k rychlému
bezproblémovému dokončení stavby.

Protože kontejnery na tříděný
odpad u železniční zastávky bývaly
často přeplněné, byly přidány další
kontejnery naproti konci ulice Nádražní. Lidé z této části obce tak mají
cestu s vytříděným odpadem o něco
kratší. Pohodlnější a bezpečnější je
to i pro všechny, kteří ke kontejnerům
tudy přijíždějí s auty, protože je zde
více místa, než u nádraží a není to
v blízkosti frekventované křižovatky.
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PŘEHLED
PLÁNOVANÝCH AKCÍ

Říjen
Drakiáda (Skrbeňáček)
Lampionový průvod

Na každoroční schůzce zástupců spolků a dalších
Skrbeňských pořadatelů kulturních a sportovních akcí
byl sestaven celoroční přehled akcí, které v tomto
roce připravují.
Výčet není úplný, postupně bude doplňován
o další koncerty komorní hudby, o cestovatelské besedy pořádané knihovnou apod. Některé termíny se
samozřejmě ještě mohou změnit.

Listopad
Předvánoční minijarmark
(„Skrbeňské maminky“)
Tvořivé odpoledne pro ženy (Skrbeňáček)

30. 11.

Prosinec
Rozsvícení vánočního stromu
Mikulášská zábava (Seniorklub)
Kino v obecním sále (Skrbeňáček)

1. 12.
7. 12.
14. 12.

Březen
Oslava MDŽ (Seniorklub)
Guarneri trio (Kruh přátel hudby)
Rockples (hasiči)
Vítání jara (škola + Skrbeňáček)
Wihanovo kvarteto (Kruh přátel hudby)

9. 3.
10. 3.
16. 3.
23. 3.
31. 3.

Duben
Divadelní představení (ochotníci z Bukovan)
Bazárek („Skrbeňské maminky“)
Velikonoční tvoření pro ženy (Skrbeňáček)
Turnaj v bowlingu (Seniorklub)
Pálení čarodějnic (Skrbeňáček)

7. 4.
13. 4.
14. 4.
27. 4.
27. 4.

Květen
Smetanovo trio (Kruh přátel hudby)
Hodová zábava (Vodáci)
Hodové oslavy (hasiči)
Rock na statku

4. 5.
4. 5.
5. 5.
18. 5.

23.11.

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ SKRBEŇ
SI VÁS DOVOLUJE POZVAT NA

K
C
O
XI. R
PLES
POŘÁDANÝ V SOBOTU 16. BŘEZNA 2019
V OBECNÍM SÁLE VE SKRBENI

ZAČÁTEK JE VE 20 HODIN

Červen
Dětský den – putování po Skrbeni
(Skrbeňáček)
Vodácký dětský den (Vodáci)
Oslavy 120 let hasičského sboru
Letní kino na Močidle (Skrbeňáček)

15. 6.
22. 6.
28. 6.

Červenec
Turnaj v malé kopané
Taneční zábava na statku

5. 7.
27. 7.

Srpen
Dětská hasičská soutěž
Letní kino na Močidle (Skrbeňáček)
Soutěž hasičů veteránů

24. 8.
30. 8.
31. 8.

Září
Vinobraní (Vodáci)

12. 10.
28. 10.

1. 6.

??? 21., 28. 9.

HRAJE SKUPINA

MOTORS

OBČERSTVENÍ ZAJIŠTĚNO

VSTUPNÉ 60 KČ
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KDE HLEDAT POMOC
Lidé, kteří jsou postaveni před
problém, jak zajistit péči o staré nemocné osoby, o postižené dítě, nebo
mají jiný obdobný problém, často
složitě hledají někoho, kdo jim může
poradit a pomoci. Dobrou pomůckou
při hledání řešení mohou být webové
portály, na kterých lze najít radu, doporučení a kontakty na příslušné instituce
a zařízení.
Katalog sociálních služeb Olomouckého kraje
https://kissos.kr-olomoucky.cz/
katalog
Registr poskytovatelů sociálních
služeb /celostátní katalog /
http://iregistr.mpsv.cz/socreg
Linka pro rodinu a školu
http://linkaztracenedite.cz/
číslo bezplatné telefonní linky 116000

KULTURA

NOC VE ŠKOLE
A VÍTÁNÍ JARA
ZŠ a MŠ Skrbeň a spolek Skrbeňáček pořádají 22. března pro
odvážné předškoláky a žáky ZŠ
Skrbeň dobrodružné spaní ve škole
s večerním programem. Zábava bude
pokračovat sobotními dopoledními
aktivitami, které zakončíme rozloučením se zimou. Paní zimu vyprovodíme
v 10.hod od základní školy průvodem
přes Skrbeň za zpěvu lidových písní až
k Močidlu, kde bude upálena a zároveň
se pokusíme přivolat JARO.
Miroslav Štanga

Vynášení Morany z předešlých let
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PŘIJĎTE NA
DIVADLO!
informujeme s předstihem
V neděli 7. dubna od 17. hod. vás
zveme na temnou detektivní komedii
Hrobka s vyhlídkou britského dramatika Normana Robbinse, a to v podání
Divadelního spolku Bukovany.
Děj hry nás zavede do staré ponuré
vily v okamžiku, kdy se chystá čtení
poslední vůle podivínského boháče
Septima Tomba, a scházející se dědicové očekávají rozdělení několika
miliónů liber. K jejich překvapení je
k projednání závěti přizvána také známá spisovatelka, která dorazí i se svým
nesmělým tajemníkem. Jakmile je
závěť přečtena, dostanou události nečekaný spád. Peníze určené dědicům
zmizely a nikdo netuší, kde je hledat.
A aby toho nebylo málo, dědicové začínají jeden po druhém umírat a jen těžko lze odhadnout, kdo bude další oběť
a zda vůbec někdo přežije. A nakonec
už není jisté ani to, zda starý pan Tomb
skutečně zemřel.
Jednu z nejčastěji uváděných her
nedávno zesnulého světoznámého
autora N. Robinse uvede Divadelní
spolek Bukovany, který byl založen
bukovanskými nadšenci v roce 2012
a pokouší se navázat na tradice místního ochotnického života. Hrobka

s vyhlídkou je jejich zatím poslední,
pátou hrou, kterou úspěšně reprízují
již třetím rokem. Mezi jejich předchozí hry patří např. O lakomé Barce,
Lotrando a Zubejda nebo Strašidlo
Cantervillské.
Soubor hraje zejména v okolních
obcích, ale prezentoval se také např.
v Ostravě nebo ve slovenských Trenčianských Teplicích.
Více informací o souboru i o uváděné hře najdete na stránkách
www.divadlobukovany.cz.

KONCERTY
Kruh přátel hudby připravil
na březen dva koncerty vynikajících komorních souborů.
V neděli 10. března to bude
koncert Guarneri tria, v neděli
31. března koncert Wihanova
kvarteta. Oba koncerty se konají v Domě služeb a začínají
v 18 hodin.

Vydává obec Skrbeň
se sídlem Na Návsi 2, Skrbeň,
IČO 00635693,
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www.skrben.cz
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