Zápis
z 24. zasedání Zastupitelstva obce Skrbeň,
které se konalo 12. dubna 2017 v Domě služeb
------------------------------------------------------------------------------------------------Účast: 8 členů zastupitelstva, od bodu 4) 9 členů zastupitelstva - viz presenční listina
Počet přítomných občanů: 3
Určení zapisovatele:
Lenka Spurná
pro
8
proti 0

zdržel se

0

Ověřovatelé:
Bc. Stanislav Vaďura, MBA
pro
7
proti 0
zdržel se

1

Jaroslav Jureček
pro
7
proti

1

0

zdržel se

Navržený program:
1) Plnění usnesení
2) Výběr zhotovitele zakázky „Rekonstrukce místní komunikace v Oleškách“
3) Výběr zhotovitele zakázky „Zpevněné plochy - hřbitov Skrbeň, 2. etapa“
4) Rozpočtové opatření
5) Pošta Partner
6) Doplnění školské rady
7) Využití přízemí Domu služeb
8) Různé
a) Financování opravy věžních hodin
b) Rezervační systém a provozní řád hřiště
c) Venkovní posilovna/fitstezka
Starosta navrhl doplnit program v bodu různé takto:
d) Odkoupení části pozemku p.č. 274/3
e) Příspěvek pro MAS Moravská cesta, z.s.
f) Delegování zástupce na sněm Svazu měst a obcí ČR
g) Příspěvek na akci 3. Rock na statku
Program včetně doplnění byl schválen.
Hlasování:
pro 8
proti 0

zdržel se

0

1

Ad 1) Plnění usnesení
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.
Dům na pozemku p.č. 11/1 byl zbourán, pozemek je nově oplocen. Oprava štítu sousedního
domu bude provedena pravděpodobně už do konce dubna. Ve čtvrtek bude odvážen stavební
odpad, vepřovice zůstávají zatím na hradisku. Demolice ostatních objektů se připravuje.
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.
Společnost FACTORY2014 a INVEST CZ písemně sdělila, že nebude smlouvu o dílo uzavírat.
Smlouva se společností S.M. - Olomouc, s.r.o. byla uzavřena a připravuje se předání
staveniště.
Na dotaz Bc. Vaďury starosta vysvětlil důvod odstoupení firmy – údajně po podrobnějším
prostudování podkladů pro zakázku usoudili, že je pro ně nevýhodná.
Ing. Žižlavský – navrhl pro tyto případy v odůvodněných případech požadovat od uchazečů
bankovní záruku či finanční jistinu, která by v případě odmítnutí uzavřít smlouvu propadla.
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.
Na žádosti se pracuje.
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).
Smlouva byla uzavřena. Dotace na výsadbu 100 %.
Usnesení 10/23/2017
ZO schvaluje provedení výběrového řízení na realizaci zakázky „Chodníky hřbitov – 2. etapa“
Viz další bod programu.
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.
Smlouva uzavřena, dotace odeslána.
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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.
Smlouva uzavřena, dotace odeslána
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.
Smlouva uzavřena, dotace odeslána
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.
Žádost byla odeslána.
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 m2, 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.
Kupní smlouva byla podepsána, probíhá řízení o provedení vkladu do katastru nemovitostí.
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.
Žádost o přezkum byla odeslána.
Rekonstrukce chodníku v Hynkovské ulici
Na chodníku se pracuje.
Jednání o získání pozemku pro výsadbu na hranicích s k.ú. Příkazy
Vlastníci dvou vhodných pozemků prodej odmítli. Na dalším vhodném pozemku probíhá
dědické řízení. Potenciální dědicové by s prodejem souhlasili, není ale jisté, zda budou
skutečně dědit nebo zda pozemek připadne státu. V takovém případě bychom pozemek
kupovat nemuseli a byl by použitelný. Není ale známo, jak dlouho probíhá proces převodu
pozemku mezi dvěma různými státními organizacemi. Starosta doporučil počkat na výsledek
dědického řízení - přítomní souhlasili.

Rekonstrukce silnice
Zpomalovací prahy na vjezdech do obce nakonec SSOK odmítla.
Z důvodu koordinace s plánovanou kabelizací elektrických rozvodů ČEZ je předpoklad
realizace v roce 2019.
Pro dláždění parkovacích pruhů je navrženo použití stávajících dlažebních kostek. Jejich
použití je podmíněno odkoupením do majetku obce. Žádost už byla odeslána.
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Tenisové hřiště
Závady odstraněny, navržená sleva za provedení více spojů 20.000,- Kč.
Diskuse:
Ing. Čehovský – dotázal se, jaká jsou rizika poruch především v souvislosti se spárami.
Starosta zopakoval informaci zhotovitele, že podlepení spojů je velmi pevné a nemělo by
k problémům docházet.
Ing. Žižlavský – dotázal se, jestli můžeme počítat i s následnou údržbou povrchů hřiště.
Starosta odpověděl, že další udržovací práce jsou už jen v obecní režii.
Usnesení 1/24/2017
ZO bere na vědomí informaci o plnění usnesení.
Hlasování:

pro

8

proti 0

zdržel se

0

Usnesení 2/24/2017
ZO souhlasí s definitivním převzetím tenisového hřiště.
Hlasování:

pro

8

proti 0

zdržel se

0

Ad 2) Výběr zhotovitele zakázky „Rekonstrukce místní komunikace v Oleškách“
Územní rozhodnutí na tuto stavbu nabylo právní moci, je zahájeno stavební řízení.
Dotace na rekonstrukci místní komunikace V Oleškách
Výsledky posouzení žádostí o dotaci z programu Podpora obnovy a rozvoje venkova v roce
2017, dotační titul Podpora obnovy místních komunikací:
doporučené žádosti
371
náhradní žádosti
177 Skrbeň na 52 místě
nedoporučené žádosti
258
Dotace poskytnuta nebyla.
S přehledem nabídek byli zastupitelé seznámeni na 23. zasedání.
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
Při ověřování referencí společnosti Šternstav (starostou, Bc. Vaďurou), která předložila
nejvýhodnější nabídku, oslovení podali vcelku uspokojivé informace o kvalitě odvedené
práce. Dřívější ekonomické údaje o situaci firmy nejsou hodnotícím parametrem. Je tedy
možnost firmě na základě předložené nabídky zakázku zadat nebo celou soutěž zrušit a
soutěžit znovu.
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V příloze je „Písemná zpráva o hodnocení nabídek“.
Bc. Vaďura – od starosty Šternberka má informaci, že se jedná o standardní firmu, dozor je
třeba provádět tak jako u jiných firem.
Usnesení 3/24/2017
ZO rozhodlo o vyloučení uchazeče DEMSTAV group, s.r.o., IČ 27844935 z výběrového
řízení na realizaci zakázky „Rekonstrukce místní komunikace V Oleškách – Skrbeň.
Hlasování:

pro

8

proti 0

zdržel se

0

Usnesení 4/24/2017
ZO schvaluje výběr zhotovitele stavby „Rekonstrukce místní komunikace V Oleškách –
Skrbeň“ dle hodnocení nabídek, které provedla hodnotící komise a souhlasí s uzavřením
smlouvy o dílo s předkladatelem nejvýhodnější nabídky – společností Šternstav CZ, spol.
s r.o., IČ: 27798348, nabídková cena 2.151.153,60 Kč bez DPH.
Podpisem smlouvy o dílo je pověřen starosta.
Hlasování:

pro

8

proti 0

zdržel se

0

Ad 3) Výběr zhotovitele zakázky „Zpevněné plochy - hřbitov Skrbeň, 2. etapa“
Výzva k předložení nabídek byla doručena těmto uchazečům:
MODOS spol. s r.o.
Brodacký Antonín s.r.o.
Kámen Morava s.r.o.
STRABAG a.s.
Ve stanoveném termínu, tj. 10.4 do 14:00 hod. byly předloženy tyto nabídky:
uchazeč
MODOS spol. s r.o.
Brodacký Antonín s.r.o.
Kámen Morava s.r.o.

nabídková cena bez DPH
758.779,59
787.530,88
805.034,00

doba realizace
2.8. – 25.10.
10.7. – 30.9.
1.8. – 25.10.

Usnesení 5/24/2017
ZO schvaluje uzavření smlouvy o dílo na realizaci stavby „Zpevněné plochy - hřbitov Skrbeň,
2. etapa“ se společností MODOS spol. s r.o., nabídková cena 758.779,59 Kč + DPH, realizace
od 2.8. do 25.10.2017. Podpisem smlouvy o dílo je pověřen starosta.
Hlasování:

pro

8

proti 0

zdržel se

0

Ad 4) Rozpočtové opatření
viz příloha
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Usnesení 6/24/2017
ZO bere na vědomí informaci o provedeném rozpočtovém opatření č. 1/2017.
ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 2/2017.
Hlasování:

pro

8

proti 0

zdržel se

1 (Ing. Bačík)

Ad 5) Pošta Partner
Po podrobném seznámení s podmínkami projektu Pošta Partner starosta nedoporučil, aby
obec na tento způsob provozování pošty ve Skrbeni přistoupila. Důvody jsou dva:
1) Finanční ztráta, která by obci vznikla – trvalé doplácení na provoz
2) Riziko placení náhrad, pokud nebudeme moci zajistit provoz pošty např. z důvodu čerpání
dovolené, pracovní neschopnosti atd.
Vysvětlení uvedeného rizika:
Povinnost mít otevřeno každý pracovní den vyplývá z bodu 3.8 přílohy č. 3 a z textu přílohy
č. 6. Sankce za porušení této povinnost ve smlouvě nejsou žádné. V případě, že by porušením
smluvní povinnosti zástupce vznikla ČP škoda, odpovídá Zástupce za tuto škodu podle § 2913
občanského zákoníku.
Porušení smluvní povinnosti
(1) Poruší-li strana povinnost ze smlouvy, nahradí škodu z toho vzniklou druhé straně
nebo i osobě, jejímuž zájmu mělo splnění ujednané povinnosti zjevně sloužit. *)
(2) Povinnosti k náhradě se škůdce zprostí, prokáže-li, že mu ve splnění povinnosti ze
smlouvy dočasně nebo trvale zabránila mimořádná nepředvídatelná a nepřekonatelná
překážka vzniklá nezávisle na jeho vůli. Překážka vzniklá ze škůdcových osobních
poměrů nebo vzniklá až v době, kdy byl škůdce s plněním smluvené povinnosti v
prodlení, ani překážka, kterou byl škůdce podle smlouvy povinen překonat, ho však
povinnosti k náhradě nezprostí.
*) Například, když si někdo nebude moci vyzvednout doporučený dopis, ve kterém má
uloženu nějakou povinnost apod.
Usnesení 7/24/2017
ZO za současných podmínek nesouhlasí s uzavřením Smlouvy o zajištění služeb pro Českou
poštu, s.p. v rámci projektu Pošta Partner.
Hlasování:

pro

9

proti 0

zdržel se 0

Ad 6) Doplnění školské rady
Starosta navrhl jmenovat do školské rady paní Mgr. Hanu Matysovou. Pracuje v Domě dětí a
mládeže Olomouc. Ve Skrbeni bydlí šest let, aktivně se podílí na práci spolku Skrbeňáček a
jiných akcích pro děti a veřejnost. Nehrozí zde vícečlenné zastoupení jedné rodiny a
zřizovatel má dostatečné mechanismy umožňující přenos informací mezi ním a školou, i když
nebude mít zástupce z řad členů zastupitelstva ve školské radě.
J. Jureček – navrhl Bc. Vaďuru, který o tuto funkci projevil zájem již na minulém zasedání a
myslí si, že prostřednictvím Bc. Vaďury bude zastupitelstvo dobře informováno o dění ve
školské radě.
Starosta – navrhl jmenovat někoho jiného než člena zastupitelstva i z důvodu, že je dobré
zapojit další lidi do dění v obci.
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Bc. Vaďura – dle jeho názoru školská rada nefungovala v souladu se zákonem. Měl zájem
tuto funkci vykonávat, ale teď už kandidovat nehodlá. Nemyslí si, že by další člověk mimo
členy zastupitelstva měl být jmenován.
Ing. Gabrlíková – zápisy ze školské rady byly dle jejího názoru v pořádku, byly poskytovány
školské inspekci a nebyly nikdy shledány závady.
Bc. Vaďura – navrhl uvést v usnesení, že předseda školské rady bude na zasedáních
zastupitelstva podávat informace po každé schůzi ŠR.
Ing. Bačík – nerozumí, proč by to tak mělo být, dle jeho názoru stačí informace jen jednou
nebo dvakrát do roka na zasedání zastupitelstva. Předkládat dobře vypracované zápisy ze
školské rady je dostačující.
Hlasování pro Bc Vaďuru:
Hlasování pro Mgr. Matysovou:

2 pro
6 pro

Usnesení 8/24/2017
ZO jmenuje do Školské rady Základní školy a mateřské školy Skrbeň pro její další funkční
období Mgr. Hanu Matysovou.
Hlasování:

pro

6

proti 2 (J. Jureček,V. Obšel )

zdržel se

1 (Bc. Vaďura)

Usnesení 9/24/2017
ZO žádá předsedu školské rady, aby po každém zasedání ŠR seznámil zastupitelstvo obce
s obsahem jejího jednání.
Hlasování:

pro

8

proti 0

zdržel se

1 (Ing. Wittka)

Ad 7) Využití přízemí Domu služeb (kadeřnictví)
Paní Dopitová dala výpověď z nájmu provozovny kadeřnictví. Starosta doporučil, aby
uvolněné místnosti byly poskytnuty základní škole pro uložení některého vybavení po dobu
přístavby školy a dále pak pro keramickou dílnu a podobné činnosti, jejichž provozování
v učebnách je problematické (znečištění, prach, …).
Další možnosti využití jsou:
- Nové výběrové řízení na další kadeřnictví
- Nabídnout jinému subjektu
Bc. Vaďura – dotaz, zda bude škola využívat jen v době rekonstrukce nebo napořád.
Starosta – zatím není jisté, na jak dlouhou dobu to bude potřeba.
Usnesení 10/24/2017
ZO souhlasí s využitím uvolněných místností provozovny kadeřnictví v Domě služeb pro
potřeby základní školy.
Hlasování:

pro

9

proti 0

zdržel

0
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Ad 8) Různé
a) Financování opravy věžních hodin
V návaznosti na debatu o této záležitosti, která proběhla na minulém zasedání, navštívil
starosta pana faráře. Ten nemá proti sbírce uspořádané obcí námitky. Farnost může bez
dalšího povolování provádět sbírky jen v kostele, také na hodiny. Nejvhodnějším
způsobem provedení sbírky obcí je zřejmě sbírka do pokladniček a na k tomu zřízený účet.
Současně starosta oslovil firmu, jejích nabídka na opravu byla předložena, zda jsou
schopni doplnit ciferníky o osvětlení. Cena je cca 30-35 tis. Kč.
Bude-li provedení sbírky obcí schváleno, mohlo by se konat v měsících květnu a červnu.
Delší doba by asi výnos této sbírky nezvedla. Problém by mohl být ten, aby se stihlo
vyřídit povolení konání sbírky do termínu skrbeňských hodů.
Bc. Vaďura – v neděli 7.5. v době hodů se uskuteční v kostele koncert barokní hudby.
Koncert odehrají absolventi konzervatoře.
Bc. Vaďura - oslovil seniorky, s možností upečení perníčků ve tvaru hodin a s následným
prodejem nebo rozdáváním během tohoto koncertu. Také by se mohla uskutečnit prohlídka
hodinového stroje (problematické – přístup po žebříku) a připravit fotografická výstavka na
téma hodin.
J. Jureček – zaráží ho, že existuje farská rada, která by měla mít zájem o všechno dění kolem
kostela a fary a všech farních záležitostí, ale tato rada nefunguje jak má. O peníze na všechno
si žádat umí, ale zájem něco udělat nemají.
Ing. Žižlavský – poděkoval starostovi, že se ujal uspořádání sbírky a postaral se o vše
potřebné.
Usnesení 11/24/2017
ZO schvaluje, aby obec Skrbeň konala veřejnou sbírku, jejíž hrubý výtěžek, tj. veškeré
peněžní příspěvky získané sbírkou včetně úroků z vkladů příspěvků na bankovní účet, bude
předán Římskokatolické farnosti Skrbeň na financování opravy věžních hodin v kostele sv.
Floriána ve Skrbeni.
Sbírka bude konána na dobu určitou, do 30.6.2017.
Způsob konání sbírky:
- shromažďováním příspěvků na zvláštním bankovním účtu
- pokladničkami
Hlasování:

pro

9

proti 0

zdržel se

0

b) Rezervační systém a provozní řád hřiště
Poněkud se pokročilo ve výběru vhodného rezervačního systému – informace na zasedání
podal Bc. Vaďura a Ing. Wittka. Každý z nich zkoumal dvě varianty.
Bc. Vaďura – navrhl setkat se ještě jednou – s Ing. Wittkou a F. Absolonem (správce
hřiště).
Starosta – souhlasí a na dalším zasedání by se měla projednat už jen jedna finální varianta.
Současně se schválením rezervačního systému by se měl schválit provozní řád sportoviště.
V příloze je provozní řád z Křelova, který je určitě použitelný i v našich podmínkách. Jen
je třeba ho doplnit o popis toho, že máme dvě různě určená hřiště a každé má svá specifika,
zejména co do povolené a zakázané obuvi. Nejvíce odpovídá našim podmínkám.
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Křelovský provozní řád také vychází z toho, že jejich víceúčelové hřiště je uzavřeným
oploceným areálem. My asi těžko zakážeme kouření a konzumaci alkoholických nápojů
v celém areálu, když se tam mohou pořádat akce typu hasiči – veteráni apod.
Ing. Žižlavský – připomněl nutnost pořídit lavičky a odpadkový koš.
Starosta – již je objednáno rozmístěny budou dle další dohody.
c) Venkovní posilovna/fitstezka
Alternativou k dříve rozeslanému návrhu může být ucelená sestava žebříků, hrazd, madel,
šplhacích tyčí apod. viz např. na www.hriste-bonita.cz a jinde.
Přítomné občanky – p. M. Studená a p. J. Protivánková – navrhly vybudovat sestavu vhodnou
pro všechny věkové skupiny – myslí si, že navrhovaná sestava je spíše pro mladší ročníky a
senioři si na takovýchto strojích zacvičit nedokážou.
Ing. Žižlavský – zřejmě se nepodaří najít jednu variantu, která by uspokojila všechny věkové
skupiny. Bude třeba určit priority a realizovat postupně. Zástupců seniorů se dotázal, jakou
lokalitu by preferovali.
Starosta – variant už je dostatek, sbírá další návrhy a zkušenosti. Venkovní posilovna by měla
být nejlépe na hřišti, nebo u nádraží.
J. Jureček – informoval se především mezi maminkami a toto cvičiště by bylo nejlepší mezi
dětským hřištěm a Lipovou ulicí. Přes stávající keře ale nebudou matky vidět na děti hrající si
na dětském hřišti.
S. Vaďura – přiklonil se spíše pro variantu, kde by si zacvičili senioři, kteří byli prvními
iniciátory takového vybavení.
M. Studená – požádala starostu, zda by se nenašel nějaký objekt nebo místnost vhodná jako
zázemí pro seniory. Dům služeb se jí jeví kvůli schodům málo vhodný pro méně pohyblivé
seniory.
Starosta – navrhl jako další a v současné době jedinou možnost obecní sál. Nutno koordinovat
s dalšími uživateli sálu.
d) Odkoupení části pozemku p.č. 274/3
Při zaměření pro projekt silničního průtahu bylo zjištěno, že část křižovatky ulice Jos. Fialy
s komunikací vedoucí k areálu Uniplant (Hajdučkovi) je na soukromém pozemku p.č. 274/3
(cca 11 m2). Při jednání s majiteli byl starosta upozorněn, že ani plot oddělující jejich
pozemek od komunikace k Hajdučkům není na majetkové hranici, ale cca 1 m směrem do
jejich pozemku. Souhlasili by s odprodejem jak této části, tak i části mezi silničním příkopem
v ulici Jos. Fialy a oplocením. Hrubým odhadem se jedná o cca 250 m2.
Starosta doporučil využít ochoty majitelů uvedené části p.č. 274/3 odprodat.
Usnesení 12/24/2017
ZO schvaluje záměr odkoupit část pozemku p.č. 274/3 – zahrada v k.ú. Skrbeň vně stávajícího
oplocení na západní a severní straně pozemku.
Hlasování:

pro

9

proti 0

zdržel se

0

e) Příspěvek pro MAS Moravská cesta, z.s.
Na valné hromadě MAS byla schválena doporučená výše členského příspěvku na rok 2017 ve
výši 20,- Kč/občana.
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Usnesení 13/24/2017
ZO schvaluje uhrazení členského příspěvku pro MAS Moravská cesta, z.s. za rok 2017 ve
výši 20,- Kč / obyvatele obce.
Hlasování:

pro

9

proti 0

zdržel se

0

f) Delegování zástupce na sněm Svazu měst a obcí ČR
Ve dnech 18. a 19. května se v Plzni bude konat XV. sněm Svazu měst a obcí ČR. Z důvodu
zajištění usnášeníschopnosti sněmu zmocňují obce, jejichž zástupce se sněmu nezúčastní,
některého jiného člena.
Starosta navrhl stejně jako v předchozích letech paní Mgr. Husičkovou.
Usnesení 14/24/2017
ZO souhlasí se zmocněním paní Mgr. Husičkové, starostky městyse Náměště na Hané,
k zastupování obce Skrbeň na XV. sněmu Svazu měst a obcí ČR.
Hlasování:

pro

9

proti 0

zdržel se 0

g) Příspěvek na akci 3. Rock na statku
Pan Michal Doleček požádal o příspěvek 5.000,- Kč na akci 3. Rock na statku. Akce se bude
konat 9. června od 17 hodin. Hrají tyto kapely: TK CO – Olomouc, Dragon – Česká Třebová,
Old Dogs – Olomouc, The Four Elements – Skrbeň, Fast made – Horka nad Moravou,
Stracené ráj – Mezice.
Usnesení 15/204/2017
ZO schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy poskytnutí dotace 5 000,- Kč panu Michalovi
Dolečkovi na uspořádání akce 3. Rock na statku.
Hlasování:

pro
proti
zdržel se

5
1 (Ing. Bačík)
3 (Ing. Gabrlíková, J. Jureček, Ing. Wittka)

h) Diskuse
Bc. Vaďura – dotaz, zda správce hřiště bude pouze odemykat a zamykat hřiště, nebo bude mít
více povinností, např. dozor nad pořádkem a dodržováním povinností stanovených provozním
řádem.
Ing. Bačík – navrhl vybrané poplatky vrátit zpátky např. do úklidu. Navrhl pořídit kamerový
systém formou fotopastí.
Starosta – kamery lze využít, ale jen bez záznamu. Lze přidat 3. kameru k tenisu.
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J. Jureček – navrhl vybudovat chodník mezi hřišti.
Starosta – lze o tom uvažovat a také o vybudování parkovacích stání mezi hřištěm a
komunikací směr Nová čtvrť.

Závěr
Starosta poděkoval všem za účast a zasedání ukončil.

Zapsala: Lenka Spurná

Tomáš Spurný

Ověřili:
Bc. Stanislav Vaďura, MBA

Jaroslav Jureček

Přílohy:
Podklady
Presenční listina
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