Zápis
z 12. zasedání Zastupitelstva obce Skrbeň,
které se konalo v pondělí 17. února 2020 v 18:30 v Domě služeb
------------------------------------------------------------------------------------------------Účast:

9 členů zastupitelstva – viz. presenční listina

Počet přítomných občanů:

3

Určení zapisovatele:

Ing. Markéta Gabrlíková

pro

9

proti

0

zdržel se

0

proti

0

zdržel se

1

proti

0

zdržel se 1

Ověřovatelé:
Josef Fiala
pro

8

Josef Zlámal
pro

8

Návrh programu:
1. Plnění usnesení
2. Dodatky k partnerským smlouvám - kompostéry
3. Smlouva o zřízení služebnosti – VO III. etapa
4. Výběr zhotovitele – založení LBC 2
5. Vlajka pro Tibet
6. Stočné
7. Optická datová síť
8. Žádosti o dotace/dary z obecního rozpočtu
Doplnění:
9. Záměr pronajmout obecní hospodu
10. Změna statutu Fondu obnovy a rozvoje splaškové kanalizace obce Skrbeň
11. Vložení vodovodu do majetku VHS Olomouc a.s.
12. Různé
- Úprava křižovatek u železničního přejezdu

Výsledek hlasování: pro

9

proti

0

zdržel se

0

Program včetně všech doplnění byl schválen.

1

Ad 1) Plnění usnesení
3/10/2019
ZO souhlasí s podáním žádosti o dotaci na stavbu „Skrbeň – veřejné osvětlení - Na Návsi,
Podvrbí, Spálená, Za Školkou – IV. etapa“ z Programu obnovy venkova Olomouckého kraje
2020.
žádost byla v termínu podána
Informace o provedených rozpočtových opatřeních v závěru roku
Viz příloha – rozpočtové opatření č. 7/2019
Vybudování tůně na p.č. 435/3
Proběhlo jednání s projektantem Ing. Göthansem za účasti Ing. Vrbky. Po ověření, zda lze
získat potvrzení o tom, že uvedená lokalita je součástí Územního systému ekologické stability
krajiny bude rozhodnuto o výběru nejvhodnějšího dotačního titulu.
Opravu panelového chodníku za Domem služeb
Podnět od občanů - provede pan Švancer.
Návrh usnesení:
ZO bere na vědomí informaci o plnění usnesení.
Výsledek hlasování: pro

9

proti

0

zdržel se 0

Návrh byl schválen – Usnesení č. 1/12/2020
Ad 2) Dodatky k partnerským smlouvám - kompostéry
Skutečné ceny kompostérů a dalších věcí pořizovaných v rámci projektu jsou nižší, než byl
původní předpoklad. Z toho důvodu se mění výše spolufinancování a podílu jednotlivých obcí
– viz příloha.
Kompostéry budou dodány 21. února, následně bude zahájena distribuce občanům S každým
bude uzavřena smlouva o výpůjčce na dobu udržitelnosti projektu, tj. 5 roků. Poté kompostér
přejde do vlastnictví toho kterého vypůjčitele.
bez připomínek
Návrh usnesení:
ZO schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvám o partnerství a spolupráci na projektu
„Kompostéry pro Skrbeň a další obce“ mezi obcí Skrbeň a obcemi Horka nad Moravou,
Křelov-Břuchotín, Hvozd, Kralice na Hané, Mořice, Oplocany, Pňovice.
Výsledek hlasování: pro

9

proti

0

zdržel se 0

Návrh byl schválen – Usnesení č. 2/12/2020

2

Ad 3) Smlouva o zřízení služebnosti – VO III. etapa
Při stavbě „Skrbeň - veřejné osvětlení Nová čtvrť, U rybníka, U Hřiště – III. etapa“ v roce
2019 je část kabelové trasy v ulici Jos. Fialy na dvou místech na pozemku p.č. 582/1, který je
majetkem Olomouckého kraje. Je potřeba uzavřít smlouvu o zřízení služebnosti viz. příloha.
Obdobně to bude ještě se Státním pozemkovým úřadem ČR, to ale ještě není připraveno.
bez připomínek
Návrh usnesení:
ZO schvaluje uzavření Smlouvy o zřízení služebnosti se Správou silnic Olomouckého kraje,
p.o. k části pozemku p.č. 582/1 v k.ú. Skrbeň, stavba „Skrbeň-veřejné osvětlení Nová čtvrť,
U rybníka, U Hřiště – III. etapa“
Výsledek hlasování: pro

9

proti

zdržel se 0

0

Návrh byl schválen – Usnesení č. 3/12/2020
Ad 4) Výběr zhotovitele – založení LBC 2
Výzva k předložení nabídek byla zaslána těmto uchazečům:
 FCC Prostějov s.r.o., Průmyslová 4407/1b, 796 01 Prostějov, IČ: 262 24 178
 ZAHRADA Olomouc s.r.o., Železniční 469/4, 779 00 Olomouc, IČ: 483 95 013
 LT EkoLesServis s.r.o., Příkazy 66, 783 33 Příkazy, IČ: 286 47 289
Nabídku předložili všichni uchazeči.
Porovnání nabídek (cena bez DPH):
 FCC Prostějov s.r.o.
 LT EkoLesServis s.r.o.
 ZAHRADA Olomouc s.r.o.

1.913.572 Kč
1.953.968 Kč
1.971.269 Kč

bez připomínek

Návrh usnesení:
ZO schvaluje uzavření smlouvy o dílo na realizaci zakázky „Založení lokálního biocentra
LBC 2 (LC 17) na pozemku p.č. 325/27 v k.ú. Skrbeň“ s předkladatelem nejvýhodnější
nabídky, společností FCC Prostějov s.r.o., IČ 262 24 178.
Výsledek hlasování: pro

9

proti

0

zdržel se 0

Návrh byl schválen – Usnesení č. 4/12/2020

3

Ad 5) Vlajka pro Tibet
Spolek Lungta jako každoročně žádá o zapojení obce do akce Vlajka pro Tibet, letos při
příležitosti 61. výročí povstání Tibeťanů proti čínské okupaci Tibetu. Podrobnosti na
www.lungta.cz.
Návrh usnesení:
ZO souhlasí s připojením obce k akci Vlajka pro Tibet.
Výsledek hlasování: pro 5 proti 2 (Spurný, Vymětal)

zdržel se 2 (Gabrlíková, Štanga)

Návrh byl schválen – Usnesení č. 5/12/2020
Ad 6) Stočné na rok 2020
Podklady viz příloha.
bez připomínek
Návrh usnesení:
Cena za 1 m3 odpadní vody se pro období od 1.1.2020 stanovuje ve výši 55,03 Kč + DPH.
Množství odvedené odpadní vody pro účely paušální platby se na základě měření
v předchozím roce stanovuje na 33 m3/osoba/rok.
Stočné pro rok 2020 dle takto stanoveného množství odvedené odpadní vody činí
2.028 Kč/osoba/rok včetně DPH.
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.
Výsledek hlasování: pro

9

proti

0

zdržel se 0

Návrh byl schválen – Usnesení č. 6/12/2020
Návrh usnesení:
ZO stanovuje hodnotu kompenzace připadající na jednu osobu pro rok 2020, která se
poskytuje při včasném zaplacení veškerých poplatků, stočného a nájemného vůči obci,
na 340 Kč.
Josef Fiala

návrh 400 Kč

Bc. Stanislav Vaďura

návrh 500 Kč

Hlasování o návrhu 500 Kč:

pro 2 (Vaďura, Fiala)

Hlasování o návrhu 400 Kč:

pro 3 (Vaďura, Fiala, Čehovský)

Hlasování o návrhu 340 Kč:

pro 6

zdržel se 3 (Fiala, Vaďura, Čehovský)

Návrh 340 Kč byl schválen – Usnesení č. 7/12/2020
4

Ad 7) Optická datová síť
Společnost x1netCzech s.r.o., přejmenovaná na InfraSight s.r.o. ustoupila od záměru
vybudovat ve Skrbeni optickou datovou síť. Jejím nástupcem v realizaci tohoto projektu by se
měla stát společnost DOUBRAVA.NET s.r.o. se sídlem v Nákle. Informaci o odstoupení
původního investora zaslal e-mailem Ing. Krkoška, nebyla však podepsána jednatelem
společnosti ani nebyla doložena plná moc apod. S panem Doubravou proběhla zatím jen
osobní jednání bez oficiálního výstupu.
Doposud schválené usnesení ze dne 4.2.2019:
Usnesení 10/3/2019
ZO 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.
Na obecním úřadě se konala koordinační schůzka firem, které budou provádět kabelizaci sítě
ČEZ a rekonstrukci veřejného osvětlení. Schůzky se zúčastnil i pan Doubrava. O výstavbu
sítě ve Skrbeni tehdy projevil značný zájem.
S kabelizací sítě ČEZ se má začít v dubnu. Pokud nebude v nejbližší době potvrzeno, že
pozici investora převezme společnost DOUBRAVA.NET, bude nutné vyhledat jiného
zájemce.
Vzhledem k tomu, že nejsou k dispozici oficiální stanoviska původního a možného budoucího
investora, nebyla přijímána žádná usnesení.

Ad 8) Žádosti o dotace/dary z obecního rozpočtu
S ohledem na rozsah administrativy spojené s vyúčtování dotací navrhuji, po projednání ve
finančním výboru, aby částky do 20.000 Kč včetně byly poskytovány formou daru, částky nad
20.000 Kč formou dotace. Návrh upravených Zásad pro poskytování dotací a darů z rozpočtu
obce Skrbeň na podporu sportovních, zájmových a jiných obdobných aktivit viz. příloha.
Bc. Vaďura: Podle jeho názoru by byl vhodnější „grantový systém“ s termínem podávání
žádostí a rozdělením předem určeného objemu finančních prostředků. Je v zásadě jedno, zda
dary nebo dotace.
Pan Štanga: Pokud by byl pouze jeden termín pro možnost podání žádostí, může to odradit
spolky od aktivit, které se naskytnou po tomto termínu.
Na základě diskuse bylo dohodnuto přijmout předložený návrh s tím, že hranice pro
poskytování darů či dotací se z 20.000 kč zvyšuje na 30.000 Kč. Formulace Zásad i tak
umožňuje při schvalování podle okolností rozhodnout, zda bude poskytnuta dotace nebo dar.
Návrh usnesení:
ZO schvaluje Zásady pro poskytování dotací a darů z rozpočtu obce Skrbeň
na podporu sportovních, zájmových a jiných obdobných aktivit v předloženém znění.
Výsledek hlasování: pro

8

proti

0

zdržel se 1 (Štanga)

Návrh byl schválen – Usnesení č. 8/12/2020

5

Návrh usnesení na základě doposud předložených žádostí:
Návrh usnesení:
ZO schvaluje poskytnutí daru 10.000,- Kč pro Nejste sami – mobilní hospic, z.ú., IČ
04871243.
Výsledek hlasování: pro

9

proti

0

zdržel se 0

Návrh byl schválen – Usnesení č. 9/12/2020
Návrh usnesení:
ZO schvaluje poskytnutí daru 12.000,- Kč pro Společnost pro ranou péči, pobočka Olomouc,
IČ 75095009.
Výsledek hlasování: pro

9

proti

0

zdržel se 0

Návrh byl schválen – Usnesení č. 10/12/2020
Návrh usnesení:
ZO schvaluje poskytnutí daru 25 000,- Kč pro Seniorklub Skrbeň z.s., IČ 01303465, na jeho
činnost v roce 2020.
Výsledek hlasování: pro

9

proti

0

zdržel se

0

Návrh byl schválen – Usnesení č. 11/12/2020
Ad 9) Záměr pronajmout obecní hospodu
Starosta: Od neděle 16. února je hospoda mimo provoz a nájemce by chtěl nájem ukončit
dohodou.
Bc. Vaďura: Z minulého oznámení vyplývalo, že nájemce bude provozovat hospodu, dokud
se nenajde nový nájemce. Při dřívějším ukončení nájemního vztahu obec přijde o nájemné. Na
dodržení celé 12ti měsíční doby ale netrvá.
Ing. Žižlavský: Očekával, že nájemce toto přijde oznámit a vysvětlit osobně.
Pan Zlámal: Situace se vyhrotila proto, že odmítl dotovat provoz hospody, když ta na sebe
nevydělá.
Pan Doleček: Z vlastní zkušenosti ví, že zima je období nízkých tržeb. Dva měsíce jsou krátká
doba na tvrzení, že hospoda nevydělává.
Bc. Vaďura: Kdo bude platit energie, když bude zavřeno?
Pan Zlámal: Nájemce je ochoten platit nájemné, uvažuje ale o ukončení odběru energií.
Starosta: Po odpojení by pro nové připojení byla nutné revize. Takový přístup hraničí
s vydíráním.
Pan Doleček: Jaká částka byla pan Zlámalovi zaplacena za provedené opravy? Kde jsou lidé,
kteří podepsali petici proti pronájmu hospody paní Dolečkové?
Starosta: Byly provedeny a uhrazeny nutné opravy (kanalizace, konstrukce některých podlah,
část elektroinstalace).
Pan Zlámal: Veškerý materiál byl fakturován za nákupní ceny bez jakékoliv přirážky.
Bc. Vaďura: Navrhl ukončení nájmu do 3 měsíců.
6

Ing. Čehovský: Navrhl ukončení nájmu ke dni zajištění nového nájemce, případně do dvou
měsíců.
Ing. Gabrlíková: Navrhla ukončení nájmu ke dni 1.3.2020.
Starosta: Navrhl schválit ukončení nájmu dohodou s tím, že o konkrétním termínu bude
rozhodnuto do konce března, kdy bude známo, zda se přihlásí nový nájemce
Návrh usnesení:
ZO souhlasí s ukončením smlouvy o nájmu obecní hospody uzavřené dne 15.10.2019 s panem
Davidem Zlámalem dohodou. O termínu ukončení bude rozhodnuto do konce března 2020.
Výsledek hlasování: pro

8

proti

0

zdržel se 1

Návrh byl schválen – Usnesení č. 12/12/2020
Nový záměr pronajmout obecní hospodu – viz příloha. Příjem nabídek do 25.3.2020.
Návrh usnesení:
ZO schvaluje zveřejnění záměru pronajmout obecní hospodu za podmínek, které jsou
přílohou zápisu.
Výsledek hlasování: pro

9

proti

0

zdržel se 0

Návrh byl schválen – Usnesení č. 13/12/2020
Ad 10) Změna statutu Fondu obnovy a rozvoje splaškové kanalizace obce Skrbeň
Aby bylo umožněno čerpat prostředky shromážděné na Fondu operativněji, je vhodné upravit
jeho statut v článku III. Výdaje fondu vložením tohoto textu:
b) jiné výdaje týkající se obnovy a rozvoje splaškové kanalizace obce Skrbeň, o jejichž použití
a uvolnění finančních prostředků z Fondu rozhodne Zastupitelstvo obce Skrbeň, a to v rámci
schváleného rozpočtu nebo na základě rozhodnutí v průběhu roku.
Současně starosta navrhl, aby zastupitelstvo schválilo použití prostředků fondu na nákup
nových čerpadel potřebných k výměně za čerpadla vadná.
Ing. Žižlavský: Nemusí statut schvalovat poskytovatel dotace?
Starosta: Obec je povinna vytvářet rezervu na obnovu kanalizace. Zda je to formou zvláštního
fondu nebo jinak stanoveno není.
Návrh usnesení:
ZO schvaluje Dodatek č. 1 k statutu Fondu obnovy a rozvoje splaškové kanalizace obce
Skrbeň.
Výsledek hlasování: pro

9

proti

0

zdržel se 0

Návrh byl schválen – Usnesení č. 14/12/2020
7

Návrh usnesení:
ZO schvaluje použití prostředků Fondu obnovy a rozvoje splaškové kanalizace obce Skrbeň
na úhradu nových čerpadel určených pro obnovu vybavení čerpacích jímek.
Výsledek hlasování: pro

9

proti

0

zdržel se 0

Návrh byl schválen – Usnesení č. 15/12/2020

Ad 11) Vložení vodovodu do majetku VHS Olomouc a.s.
Dne 11.2.2020 byl členům zastupitelstva přeposlán e-mail Ing Kožušníčka, technického
náměstka VHS a.s. Olomouc, ve kterém reaguje na dotaz ohledně možnosti vložení
vodovodního přivaděče mezi Horkou nad Moravou a Skrbení do majetku VHS. Dle názoru
starosty bude vhodné přivaděč do majetku VHS vložit, o vložení zbývající rozvodné
vodovodní sítě v obci rozhodnout případě později. Vložením přivaděče by se vyřešil zásadní
problém s umístěním předávacího místa. Co se týká převodu formou daru nebo formu zvýšení
počtu akcií, volil bych procesně jednodušší formu daru. V současné době vlastní Skrbeň 2063
akcií v nominální hodnotě 1000 Kč/akcii, což odpovídá akcionářskému podílu 0,33 %.
V majetkové a provozní evidenci vodovodní sítě je přivaděč veden v hodnotě cca 8 mil. Kč.
Jakou hodnotu by při převodu za akcie stanovil znalec nelze zatím odhadnout, ale akcionářský
podíl by se tím zřejmě nijak výrazně nezvýšil.

Bc. Vaďura: Není výhodnější převést přivaděč formou navýšení akcionářského podílu?
Starosta: Zvýšení akcionářského podílu by bylo nepatrné, bez zvýšení vlivu na rozhodování.
Až v případě, že by se v budoucnu převáděla celá vodovodní síť v obci, by to měl větší efekt.
Návrh usnesení:
ZO souhlasí se záměrem vložit/darovat/převést formou daru vodovodní přivaděč mezi obcemi
Horka nad Moravou a Skrbeň do majetku Vodohospodářské společnosti Olomouc, a.s. a
pověřuje starostu jednáním ohledně přípravy tohoto převodu.
Výsledek hlasování: pro

8

proti

0

zdržel se 1 (Vaďura)

Návrh byl schválen – Usnesení č. 16/12/2020
Ad 12) Různé
a) Úprava křižovatek ku železničního přejezdu
Projektant žádá o stanovisko k zaslaným návrhům.
Proběhla diskuse, ze které vyplynulo, že zásahy vyvolané rekonstrukcí přejezdu jsou vnímány
jako problematické až nepřijatelné. Jsou jiné obdobné železniční přejezdy, kde závory
osazeny nejsou a kde nedošlo ani k úpravě křižovatek (dle pana Zlámala např. v Bedihošti).
8

Projektant by měl prokazatelně prověřit, zda lze získat výjimky, díky kterým nebudou nutné
žádné radikální změny stávajícího stavu.
Návrh usnesení:
ZO souhlasí s dopracováním návrhu úpravy křižovatek u železničního přejezdu připravované
v souvislosti s jeho rekonstrukcí dle varianty ze dne 6.2.2020 (odbočení pro vozidla délky do
12 m). Dopracovaný návrh bude zastupitelstvu předložen k dalšímu projednání.
Výsledek hlasování: pro

1 (Čehovský) proti

zdržel se

Návrh nebyl schválen.

-

-

-

-

Starosta informoval o tom, že během týdne by mělo být konečně vyhlášeno výběrové
řízení na zhotovitele rekonstrukce silničního průtahu od hřbitova po železniční přejezd.
Bc. Vaďura zmínil, že před rokem navrhoval řešení několika záležitostí:
Přemístění sochy sv. Floriána
Autobusové zastávky na Křepelce
Působnost obecní nebo městské policie na území Skrbeně
Odpověděl starosta: Ze Štěpánova doposud žádná nabídka přes několik jednání nepřišla,
zřejmě tuto službu obecní police poskytovat nechtějí. Zastávky na Křepelce – Ing. Vrba
předložil návrh smlouvy o dílo, dojednávají se některé parametry. Přemístěním sochy
sv. Floriána se starosta nezabýval.
Pan Jureček: Jak bude vypadat výše stočného v příštím roce, kdy už uplyne desetiletá
lhůta vyplývající z dotačních podmínek. Bude se stočné neustále zvyšovat?
Starosta: Po započítání kompenzace se stočné ve Skrbeně v podstatě už několik roků
nezvyšuje. V příštím roce by stočné mohlo být nižší, nikoliv ale zásadně, rezervu na
opravy bude stále nutno vytvářet.
Pan Jureček: Upozornil na špatný stav komunikace v ulici U Trati.
Starosta: Řádná rekonstrukce by byla velmi nákladná a problematická.
Ing. Žižlavský: Upozornil na špatný stav polní cesty směrem k Hynkovu.
Starosta: Po uplynutí stanovené lhůty bude možno na opravu cesty k Hynkovu požádat
o dotaci (oprava polních cest vybudovaných v rámci pozemkových úprav).

Další návrhy nebo diskusní příspěvky nebyly, proto starosta zasedání ukončil.
Další zasedání:

30. března

Před tímto termínem otvírání obálek s nabídkami na pronájem hospody – středa 25.3., 18:30.
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Přílohy zápisu:
1) Prezenční listina
2) Podklady včetně příloh a doplnění

Zápis byl vyhotoven dne:
Zapisovatel: Ing. Markéta Gabrlíková

Ověřovatelé: Josef Fiala

Starosta:

dne:

Josef Zlámal

dne:

Tomáš Spurný

dne:
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