Zápis
z 25. zasedání Zastupitelstva obce Skrbeň,
které se konalo 18. května 2017 v Domě služeb
------------------------------------------------------------------------------------------------Účast:

7 členů zastupitelstva - viz presenční listina

Počet přítomných občanů:

0

Určení zapisovatele: Ing. Markéta Gabrlíková
pro

6

proti

0

zdržel se

1

0

zdržel se

1

0

zdržel se

1

Ověřovatelé:
Vratislav Obšel
pro

6

proti

Jaroslav Jureček
pro

6

proti

Program:
1. Plnění usnesení, průběh akcí
2. Výběr zhotovitele stavby „Rekonstrukce místní komunikace V Oleškách – Skrbeň“
3. Různé
Program byl schválen 7 hlasy.

Ad 1) Plnění usnesení, průběh akcí
Starosta informoval o plnění usnesení z minulého zasedání.
Usnesení 1/24/2017
ZO bere na vědomí informaci o plnění usnesení.
Usnesení 2/24/2017
ZO souhlasí s definitivním převzetím tenisového hřiště.
převzato, zaplaceno
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.

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.
viz další program
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.
smlouva je podepsána
Usnesení 6/24/2017
ZO bere na vědomí informaci o provedeném rozpočtovém opatření č. 1/2017.
ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 2/2017.
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.
rozhodnutí bylo oznámeno České poště, která hledá další zájemce o provozování pošty
Usnesení 8/24/2017
ZO jmenuje do Školské rady Základní školy a mateřské školy Skrbeň pro její další funkční
období Mgr. Hanu Matysovou.
Usnesení 9/24/2017
ZO žádá předsedu školské rady, aby po každém zasedání ŠR seznámil zastupitelstvo obce
s obsahem jejího jednání.
Usnesení 10/24/2017
ZO souhlasí s využitím uvolněných místností provozovny kadeřnictví v Domě služeb pro
potřeby základní školy.
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
probíhá
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.
připravuje se geometrický plán

Usnesení 13/24/2017
ZO schvaluje uhrazení členského příspěvku pro MAS Moravská cesta, z.s. za rok 2017 ve
výši 20,- Kč / obyvatele obce.
uhrazeno
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.
Usnesení 15/24/2017
ZO schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy poskytnutí dotace 5 000,- Kč panu Michalovi
Dolečkovi na uspořádání akce 3. Rock na statku.
smlouva byla uzavřena
Průběh akcí:
 Chodník v Hynkovské ulici je dokončen.
 Demolice domu č.p. 57 je dokončena včetně opravy štítu sousedního domu.
 Doplnění oplocení a dláždění na hřišti probíhá.
 Vysoušecí zařízení v Domě služeb je instalováno, svítidla jsou objednána.
 Na škole se pracuje (demolice komína a kotelny).
 Proběhlo výběrové řízení na zhotovení slaboproudých rozvodů a dodání výpočetní a
audiovizuální techniky. Obsahem zakázky je zhotovení slaboproudých rozvodů,
zabezpečovacího systému a systému „jednotného času“ – zvonění + dodání 20 počítačů
(provedení All in One, program pro tvorbu dokumentů, antivir na 3 roky, záruka 60
měsíců), serveru pro celou školu, dvou interaktivních tabulí s projektory.
Osloveno bylo pět firem, předloženy byly tři nabídky. Jeden uchazeč (AV MEDIA a.s.)
neměl nabídku úplnou a musel být vyloučen.
Ze zbývajících dvou nabídek předložila výhodnější nabídku společnost MERIT GROUP
a.s., nabídková cena 1.278.811,- Kč + DPH.
Nabídková cena druhého uchazeče MERIDIAN ITS s.r.o. byla 1.384.330,90 Kč + DPH.
Nabídková cena vyloučeného uchazeče byla 1.315.714,40 Kč + DPH.
Cena dle rozpočtu = 1.426.568,70 Kč + DPH.
Vítězný uchazeč byl vyzván k součinnosti pro uzavření smlouvy o dílo.
Usnesení 1/25/2017
ZO bere na vědomí informaci o plnění usnesení a průběhu akcí.
Hlasování:
pro
7

proti

0

zdržel se

0

Usnesení 2/25/2017
ZO bere na vědomí výsledek výběrového řízení na zakázku „Přístavba dvou učeben k ZŠ
Skrbeň – ICT a AV technika“
Hlasování:
pro
7

proti

0

zdržel se

0

Ad 2) Výběr zhotovitele stavby „Rekonstrukce místní komunikace V Oleškách –
Skrbeň“
Předkladatel nejvýhodnější nabídky, společnost Šternstav CZ, spol. s r.o., nedoložila příslib
banky na poskytnutí bankovní záruky, čímž neposkytla součinnost pro uzavření smlouvy
o dílo. Z toho důvodu je nutno tohoto uchazeče vyloučit a k podpisu smlouvy vyzvat dalšího
uchazeče, společnost SWIETELSKY stavební s.r.o. Tento uchazeč má o zakázku zájem,
příslib bankovní záruky bude moci získat po obdržení oznámení o výběru.

Usnesení 3/25/2017
ZO rozhodlo o vyloučení uchazeče Šternstav CZ, spol. s r.o., IČ: 27798348 z výběrového
řízení na realizaci zakázky „Rekonstrukce místní komunikace V Oleškách – Skrbeň“.
Hlasování:
pro
7

proti

0

zdržel se

0

Usnesení 4/25/2017
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 se společností SWIETELSKY stavební s.r.o., IČ 48035599, nabídková cena
2.515.000,00 Kč bez DPH.
Podpisem smlouvy o dílo je pověřen starosta.
Hlasování:
pro
7

proti

0

zdržel se 0

Ad 3) Různé
a) Závěrečný účet + účetní závěrka – příprava
Členům zastupitelstva byl rozeslán návrh závěrečného účtu a účetní závěrky obce za rok
2016. Projednání a schválení bude předmětem zasedání na začátku června, termín bude
upřesněn.
b) Pozemek na zeleň podél hranic s k.ú. Příkazy
Paní Korpásová se stala majitelkou pozemku p.č. 353/16 – orná půda v k.ú. Příkazy a
souhlasí s jeho prodejem do majetku obce Skrbeň za cenu stanovenou znaleckým
posudkem. Tento pozemek by mohl být využit v rámci jednoduché pozemkové úpravy na
části k.ú. Příkazy pro výsadbu zeleně podél hraničních polních cest p.č. 413/33 a 661/2
v k.ú. Skrbeň. Se záměrem přítomní souhlasí, starosta ho projedná se zpracovatelem
pozemkové úpravy.
Pan Jureček se dotázal, proč v původní informaci (podklady z 23. zasedání) bylo
uvedeno, že na zeleň potřebujeme cca 2.300 m2 a nyní se mluví o využití celé výměry
p.č. 353/16, tj. 3.849 m2. Starosta vysvětlil, že původně se uvažovalo o zeleni jen podél
polní cesty od železniční trati směrem k jihu, nyní se počítá i se zelení od konce Olešek
směrem k železniční trati.
c)

Bydlení pro seniory
Starosta informoval o dotačním programu ministerstva pro místní rozvoj „Podpora
bydlení“, ze kterého lze financovat výstavbu tzv. podporovaných bytů, což jsou i byty pro

seniory. Takový objekt by mohl vzniknout na ploše mezi ulicemi Lipová a Nádražní,
která je územním plánem pro obdobné využití určena. Ing. Gabrlíková už má zkušenosti
s přípravou projektů domů pro seniory z jiných obcí a měst a má připraven návrh, jak by
mohl objekt ve Skrbeni být řešen. Starosta vyzval zastupitele k posouzení záměru, aby
obec mohla podniknout další potřebné kroky.
d) Rezervační systém na hřišti
Ing. Žižlavský se dotázal, jak je daleko výběr a spuštění rezervačního systému na hřišti.
Odpověděl Ing. Wittka – systém je vybraný, chybí rozhodnout o cenách, slevách,
vyhrazené rezervaci apod.
Provoz hřiště zatím funguje bez větších problémů i bez rezervačního sytému.
Závěr
Starosta poděkoval všem za účast a zasedání ukončil.

Zapsala: Ing. Markéta Gabrlíková

Tomáš Spurný

Ověřili:
Vratislav Obšel

Jaroslav Jureček

Přílohy:
Podklady
Presenční listina

