Zápis
z 10. zasedání Zastupitelstva obce Skrbeň,
které se konalo 9. listopadu 2015
------------------------------------------------------------------------------------------------Při zahájení zasedání přítomno 9 členů zastupitelstva (viz presenční listina).
Tomáš Spurný, starosta obce Skrbeň, přivítal přítomné a zahájil zasedání.
Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele
Starosta vyzval členy zastupitelstva k přihlášení se jako ověřovatelé zápisu a navrhl jako
zapisovatelku L. Spurnou. K ověření zápisu se přihlásil Ing. Jan Žižlavský a Ing. Pavel Bačík.
Lenka Spurná
Ing. Jan Žižlavský
Ing. Pavel Bačík

Zapisovatel:
Ověřovatelé:

0 x se zdržel
1 x se zdržel
1 x se zdržel

9 x pro
8 x pro
8 x pro

Schválení programu
Starosta seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou předanou členům
zastupitelstva a zveřejněnou na úřední desce.
Poté vyzval starosta ostatní k dalším návrhům na doplnění programu – žádné návrhy nebyly
předloženy.
Hlasování:

pro

9

proti

0

se zdržel

0

Navržený program byl schválen.
Schválený program:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)

Plnění usnesení
Dodatek č. 1 o změně veřejnoprávní smlouvy – přestupková agenda
Smlouvy o zřízení věcných břemen – přípojky
Příspěvky na zájmovou a sportovní činnost dětí
Dar pro Střední školu a základní školu DC 90, s.r.o.
Územní plán obce - schválení
Rozpočtové opatření
Komunikace V Oleškách
Rekonstrukce ČOV Horka
Spolek „Odpady Olomouckého kraje“
Různé
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Ad 1) Plnění usnesení
Informaci podal starosta.
2/9/2015 – Darovací smlouva s Olomouckým krajem byla podepsána,
vklad do katastru byl proveden.
3/9/2015 – Smlouva o dílo se společností MODOS spol. s r.o. byla podepsána, práce na
stavbě „Skrbeň - Prodloužení vodovodního a kanalizačního řadu“ probíhají.
4/9/2015 – Smlouva o spolupráci a o budoucí plánovací smlouvě pro výstavbu v lokalitě
Nad Oleškami byla podepsána, žádné další úkony zatím nebyly učiněny.
5/9/2015 – Smlouva o zřízení věcného břemene byla podepsána.
6/9/2015 – Další informace o spolku Odpady Olomouckého kraje viz dále.
7/9/2015 – Dar pro Hospic na sv. Kopečku byl odeslán.
8/9/2015 – Adopce na Haiti – podporován bude osmiletý chlapec Edler Pierr
9/9/2015 – Příprava výsadby části remízku na p.č. 435/3; suché počasí umožnilo vysekat
traviny a rákos na celé uvažované ploše. Porost zakrýval množství zde již
rostoucích stromů různé velikosti. Vzrostlejší stromy byly opatřeny
pletivem proti okusu, menší budou natřeny. Z původního projektu vybereme
stromy k dosazení, zřejmě až během jara.
13/9/2015 – Smlouva o dílo s panem Jiřím Latou byla podepsána, práce na terénních úpravách
hřiště spějí k závěru.
14/9/2015 – Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo se společností Firesta (rekonstrukce kanalizace
Vyhnálov) byl podepsán. Stavba je zkolaudována.

Usnesení 1/10/2015:
ZO bere na vědomí informace o plnění usnesení.
Hlasování:
pro
9

proti

0

zdržel se

0

Ad 2) Dodatek č. 1 o změně veřejnoprávní smlouvy – přestupková agenda
Informaci podal starosta.
Usnesením č. 7/8/2015 zastupitelstvo souhlasilo s návrhem, aby obec Skrbeň hradila
Statutárnímu městu Olomouc za vyřizování přestupkové agendy paušální částku ve výši 8%
z dotace na výkon státní správy. V příloze je návrh Dodatku č. 1 ke stávající veřejnoprávní
smlouvě, který tuto záležitost ošetřuje.
Usnesení 2/10/2015:
ZO schvaluje uzavření Dodatku č. 1 o změně veřejnoprávní smlouvy se statutárním městem
Olomouc, jejímž předmětem je výkon přenesené působnosti na úseku přestupků.
Podpisem smlouvy je pověřen starosta.
Hlasování:
pro
9

proti

0

zdržel se

0

2

Ad 3) Smlouvy o zřízení věcných břemen – přípojky
a) Kabel elektrického vedení od východního čela domu Vyhnálovská 2 na hranici pozemku
za tímto domem
Informaci podal starosta:
Zákres viz příloha, náhrada za zřízení věcného břemene – 3.000,- Kč.
Usnesení 3/10/2015:
ZO schvaluje uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemen č. IV-12-8008588/001, „Skrbeň,
Vyhnálovská, Slaveykov-příp. NNk“, se společností ČEZ Distribuce, a.s.
Podpisem smlouvy je pověřen starosta.
Hlasování:
pro
9

proti

0

zdržel se

0

b) Plynovodní přípojka pro dům V Oleškách 7
Zákres viz příloha, náhrada za zřízení věcného břemene – 100,- Kč.
Usnesení 4/10/2015:
ZO schvaluje uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemen č. SMP/09-P311/14/D, plynovodní
přípojka STL (KS3101915), se společností RWE GasNet, s.r.o.
Podpisem smlouvy je pověřen starosta.
Hlasování:
pro
9

proti

0

zdržel se

0

Ad 4) Příspěvky na zájmovou a sportovní činnost dětí
Informaci podal starosta:
K dnešnímu dni je v rámci druhé etapy příjmu žádostí podáno 18 žádostí – viz seznam
v příloze.
Usnesení 5/10/2015:
ZO schvaluje poskytnutí příspěvků dle Zásad pro poskytování příspěvků z rozpočtu obce
Skrbeň na podporu sportovních, zájmových a jiných obdobných aktivit (příspěvky na
jednotlivce) dle předloženého návrhu v úhrnné výši 9 000,- Kč (18 x 500,- Kč).
Hlasování:
pro
8

proti

0

zdržel se

1 (Ing. Bačík)
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Starosta dále informoval, že dne 22.10.2013 uzavřela Obec Skrbeň a Dopravní podnik města
Olomouce, a.s., Smlouvu o úhradě dotace k ceně za přepravu vybrané skupiny osob, kteří jsou
čestní dárci krve a jsou držitelé Zlaté medaile Prof. MUDr. Jana Janského a zároveň jsou
přihlášeni k trvalému pobytu v obci Skrbeň – těmto osobám byly poskytovány nepřenosné
čtvrtletní časové jízdenky pro zónu 71 Olomouc (Kapka Pas) v ceně jízdenky občanské. Od
1.12.2015 došlo k úpravě tarifu zóny 71 Olomouc. Z důvodu této úpravy bude Smlouva
o úhradě dotace k ceně za přepravu vybrané skupiny osob k 30.11.2015 ukončena.
Ad 5) Dar pro Střední školu a základní školu DC 90, s.r.o.
Uvedenou školu navštěvují dva žáci ze Skrbeně - David Tököly a Jan Svoboda.
V minulém roce bylo usnesením č. 5/33/2014 schváleno poskytnutí příspěvku pro Střední
školu a Základní školu DC 90, s.r.o. ve výši 10 000,- Kč.
Usnesení 6/10/2015:
ZO schvaluje poskytnutí daru pro Střední školu a Základní školu DC 90, s.r.o. ve výši
10 000,- Kč.
Podpisem darovací smlouvy je pověřen starosta.
Hlasování:
pro
8

proti

0

zdržel se 1 (Ing. Čehovský)

Ad 6) Územní plán obce - schválení
Návrh územního plánu byl členům zastupitelstva rozeslán elektronicky. Územní plán bude po
schválení vydán tzv. opatřením obecné povahy - viz příloha.
Bc. Vaďura se dotázal, zda účast Ing. Čehovského na hlasování není střetem zájmů, a to
z důvodu, že je spoluautorem návrhu územního plánu. Starosta vysvětlil, že nejde o střet
zájmu, protože Ing. Čehovskému tady nevzniká žádný prospěch nebo výhoda.
J. Jureček – dotázal se, zda byli vyrozumění všichni účastníci. Starosta vysvětlil postup řízení
– je to veřejný proces upravený zákonem, na lhůty a provádění úkonů dohlížel magistrát.

Usnesení 7/10/2015:
Zastupitelstvo obce Skrbeň po projednání:
1. schvaluje
návrh rozhodnutí o námitkách, který je přílohou tohoto usnesení
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2. ověřilo
v souladu s ust. § 54 odst. (2) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním
řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, že Územní plán Skrbeň není
v rozporu:
a) s Politikou územního rozvoje České republiky, schválenou usnesením vlády České
republiky č. 929 ze dne 20.7. 2009, po aktualizaci č. 1 schválené usnesením vlády
České republiky ze dne 15.4.2015 č. 276
b) se Zásadami územního rozvoje Olomouckého kraje, vydanými Zastupitelstvem
Olomouckého kraje usnesením č. UZ/21/32/2008 ze dne 22.2. 2008, po 1. aktualizaci
vydané opatřením obecné povahy č.j. KUOK 28400/2011 dne 22.4.2011;
c) se stanovisky dotčených orgánů
d) se stanoviskem Krajského úřadu Olomouckého kraje
3) vydává
v souladu s § 6 odst. (5) písm. c) stavebního zákona, za použití § 43 odst. (4) stavebního
zákona, § 171 až 174 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů,
a ust. § 13 a přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech,
územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, Územní
plán Skrbeň formou opatření obecné povahy, které je přílohou tohoto usnesení

Hlasování:
pro
8

proti

0

zdržel se

1 (J. Jureček)

Ad 7) Rozpočtové opatření
Informaci podal starosta.
Zohledňuje potřebu navýšení příspěvku zřizovatele školy na modernizaci počítačového a
programového vybavení a vytvoření nových webových stránek školy a nutné zabezpečení
dvou vchodových dveří v budově mateřské školy proti vstupu nepovolaných osob + umožnění
komunikace mezi podlažími.
Proběhla krátká diskuse o možné technické úrovni zařízení vhodných pro tento účel.

Usnesení 8/10/2015:
ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 4/2015.
Hlasování:
pro
9

proti

0

zdržel se

0

5

Ad 8) Komunikace V Oleškách
Již dříve byla rozeslána členům zastupitelstva informace o dosavadním průběhu přípravy
projektu rekonstrukce komunikace v ulici V Oleškách, včetně názoru paní Ing. Gabriely
Spurné a manželů Patákových.
Přítomná paní Ing. Spurná vítá, že předmětná lokalita bude označena jako obytná zóna, ale
považuje za vhodné a potřebné počet parkovacích stání minimalizovat. Ve prospěch zeleně.
Vlastníci aut by je měli parkovat na vlastních pozemcích u svých domů.
Ing. Čehovský – navrhl parkoviště vybudovat, ale plochy rozčlenit zelenými plochami, na
komunikaci umístit zpomalovací prahy. Starosta uvedl, že na začátku a konci ulice tyto
zpomalovací prahy budou. Na zvážení je doplnění dalšího, protože ulice je poměrně dlouhá.
Ing. Čehovský požádal o přizvání na schůzku s projektantem při dopracování projektu.
Usnesení 9/10/2015:
ZO schvaluje navrženou koncepci rekonstrukce místní komunikace v ulici V Oleškách, to je
parkovací pruh podél jižní strany komunikace, dopravní režim „obytná zóna“, a souhlasí
s dopracováním projektové dokumentace.
Hlasování:
pro
8

proti

0

zdržel se 1 (Ing. Žižlavský)

Ad 9) Rekonstrukce ČOV Horka
Starosta informoval, že Horka se připravuje na podání žádosti o dotaci a na výběrové řízení na
zhotovitele stavby. Stavět by se mělo v roce 2016 a kolaudovat v roce 2017.
Celkové náklady dle rozpočtu k projektu jsou cca 21 mil. Kč. Míra dotace se bude vypočítávat
jinak, než tomu bylo doposud. Velmi předběžný odhad možné dotace – cca 9,5 mil.
Doposud není navržen konkrétní způsob spoluúčasti Skrbeně na nákladech spojených
s rekonstrukcí.
Ing. Žižlavský – dotázal se, zda výstavba nových domů v Horce nebude velkou zátěží na
kapacitu ČOV a jaký to bude mít dopad na Skrbeň. Starosta odpověděl, že projekt byl
připravován s ohledem na rozvojové plochy v obou obcích.
J. Jureček – dotázal se, jaký vliv bude mít cena za rekonstrukci ČOV na zvyšování poplatků
za stočné pro skrbeňské občany. Starosta vysvětlil, že cena poroste i bez rekonstrukce ČOV a
nárůst bude pokračovat podle finanční analýzy ještě dalších 5 let. Účetní odpisy hrazené
dohodnutým podílem Horce se po rekonstrukci zvýší, což bude mít dopad na stočné, které tím
překročí tzv. sociálně únosnou cenu. Nad tuto cenu už nebudeme nuceni stočné zvyšovat.
Stále je možnost určité kompenzace formou jídelních kuponů, která byla zavedena v letošním
roce.
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Ad 10) Spolek „Odpady Olomouckého kraje“
Starosta informoval o tom, že jsme v polovině října obdrželi souhrn aktivit souvisejících se
vznikem spolku a popis záměru vybudovat na území kraje odpadová centra – viz příloha.
Postoj obcí k záměru není jednoznačný. Valná hromada spolku bude 2. prosince. Na dalším
zasedání zastupitelstva budou předneseny aktuální informace.
Ing. Žižlavský uvedl, že Olomoucký kraj je ve snaze řešit odpadové hospodářství na svém
území ve srovnání s jinými regiony nejdále a doporučil prozatím neměnit nic na rozhodnutí
být členem toho spolku. Je to jedinečná příležitost, jak získat pro tyto účely velký objem
dotací.
Ad 11) Různé
a) Systém placení za odvoz komunálního odpadu
Viz doplnění podkladů.
Starosta informoval o tom, že někteří jedinci žádají o znovuzavedení lístkového systému a
shrnul důvody, proč on sám to za vhodné nepovažuje. Protože tento bod byl v rámci programu
pod bodem „různé“ a občané nevěděli, že se o něm může jednat, bude tato záležitost součástí
programu dalšího zasedání, na kterém bude nutné rozhodnout o poplatku na rok 2016.

b) Změna dodavatele zemního plynu
Starosta informoval, že společnost ENTERplex , jejímž prostřednictvím jsme se dvakrát
zúčastnili elektronické aukce na dodavatele energií pro obecní objekty, nám nabídla zařazení
mezi odběratele, jimž bude umožněno využít výsledek nyní provedené aukce na dodavatele
zemního plynu.
Doposud odebíráme plyn od společnosti Pražská plynárenská za cenu 707 Kč/MWh.
Nově lze od 1.7.2016 do 31.12.2017 odebírat plyn od společnosti Vemex Energie, a.s. za cenu
504 Kč/MWh.
U obecních objektů včetně základní a mateřské školy by byla úspora až 60 tis. Kč za rok
Počítáno podle odběru v roce 2013, poslední dvě zimy byly mírné, absolutní úspora by tedy
byla přiměřeně nižší.
Ing. Bačík – navrhl s aukcí počkat, cena komodit stále klesá, v příštím roce by i nadále klesat
zřejmě mohla.
Ing. Žižlavský – po krátké diskusi navrhl, že požádá o posouzení nabízené ceny jinou
společností, zabývající se prodejem plynu a elektrické energie.
c) Pořízení hasičského automobilu
Starosta informoval o potřebě pořízení novějšího dopravního vozidla pro jednotku sboru
dobrovolných hasičů. Bude možné požádat o dotaci od Olomouckého kraje. Pro lepší
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představu všech zastupitelů o vybavení takového vozidla lze dohodnout prohlídku vozidla
SDH Horka. Toto potvrdil pan Obšel, starosta SDH Skrbeň.
d) Diskuse
J. Jureček – dotaz, zda budou od nového roku již platit nájemní smlouvy na kůlny a přístřešky
za bytovými domy. Starosta odpověděl, že hned od okamžiku, kdy se vše podaří zúřadovat.
J. Jureček – upozornil na nepořádek, který zůstal po odklizení kůlen za zbývajícími kůlnami
(hromada eternitu). Starosta uvedl, že byl naopak překvapen, že se dosáhlo odklizení kůlen.
Likvidaci zbylého eternitu projedná s vlastníky kůlny, ze které eternit pochází.
Jan Sedláček mladší – dotázal se na možnost náhradního dočasného hřiště pro nohejbal,
z důvodu rekonstrukce hřiště stávajícího. Přítomní konstatovali, že bude nutno učinit vše pro
to, aby do poloviny příštího roku bylo nové hřiště k dispozici a že v takovém případě dočasné
hřiště není nezbytné.

Závěr
Starosta poděkoval všem za účast. Poté zasedání ukončil.

Zapsala:

Lenka Spurná

Starosta:

Tomáš Spurný

Ověřili:

Ing. Jan Žižlavský

Ing. Pavel Bačík

Přílohy:
Pozvánka
Presenční listina
Podklady včetně příloh a doplnění
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