Zápis
ze 14. zasedání Zastupitelstva obce Skrbeň,
které se konalo 21. března 2016
------------------------------------------------------------------------------------------------Účast: 6 členů zastupitelstva - viz presenční listina
Určení zapisovatele: Lenka Spurná
pro

6

proti

Ověřovatelé:
pro

6

0

zdržel se

0

Jaroslav Jureček
proti

0

zdržel se

0

Bc. Stanisla Vaďura
pro

6

proti

0

zdržel se

0

Program:
1)
2)
3)
4)
5)

Plnění usnesení
Příspěvky spolkům
Výběr zhotovitele zakázky „Rekonstrukce části místní kom. Vyhnálovská – Skrbeň“
Rozpočet obce na rok 2016
Veřejnoprávní smlouva v oblasti zajištění výkonu působnosti speciálního stavebního úřadu

Program byl schválen všemi hlasy.

Ad 1) Plnění usnesení
Informaci podal starosta.
2/13/2016
ZO schvaluje uhrazení členského příspěvku pro MAS Moravská cesta, z.s. za rok 2016 ve
výši 20,- Kč / obyvatele obce.
bude odesláno v tomto týdnu
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3/13/2016
ZO schvaluje finanční dar pro DC 90 o.p.s. ve výši 5.000,- Kč.
bude odesláno v tomto týdnu
4/13/2016
ZO schvaluje finanční dar pro Domov pro seniory Červenka, p.o. ve výši 5.000,- Kč.
bude odesláno v tomto týdnu
5/13/2016
ZO schvaluje připojení obce k akci Vlajka pro Tibet.
splněno
9/13/2016
ZO schvaluje podání žádosti o dotaci na pořízení vozidla pro jednotku SDH Skrbeň
z Programu na podporu jednotek sborů dobrovolných hasičů 2016 Olomouckého kraje
ve výši 150 tis. Kč s předpokládanou spoluúčastí obce ve výši 450 tis. Kč.
Žádost byla v termínu podána.
10/13/2016
ZO souhlasí s tím, aby výkon působnosti speciálního stavebního úřadu ve věcech místních
komunikací v obci Skrbeň byl zajištěn veřejnoprávní smlouvou se Statutárním městem
Olomouc.
Viz jeden z bodů programu 14. zasedání.
11/13/2016
ZO souhlasí s tím, aby byla se Správou silnic Olomouckého kraje uzavřena Smlouva
o společném postupu zadavatelů při výběrovém řízení na zhotovitele díla „Silnice III/4466
Skrbeň, projektová dokumentace“, v rámci které bude řešeno i zpracování projektu tzv.
ostatních ploch (parkovací stání, vjezdy, zpevněné a travnaté plochy, aut. zastávky),
rekonstrukce dešťové kanalizace a veřejného osvětlení podél rekonstruované silnice.
Podpisem smlouvy je pověřen starosta.
Smlouva byla podepsána, SSOK připravuje výběrové řízení.

Usnesení 1/14/2016
ZO bere na vědomí zprávu o plnění usnesení.
Hlasování:

pro

6

proti

0

zdržel se

0

Ad 2) Příspěvky spolkům
Informaci podal starosta.
K datu 6. března jsou podány tyto žádosti:
Skrbeňáček – 19 000,- Kč
SDH Skrbeň – 20 000,- Kč
Seniorklub Skrbeň – 20 000,- Kč
Bez připomínek.
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Usnesení 2/14/2016
ZO schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace 19 000,- Kč na činnost
občanského sdružení Skrbeňáček v roce 2016. Podpisem smlouvy je pověřen starosta.
Hlasování:

pro

6

proti

0

zdržel se

0

Usnesení 3/14/2016
ZO schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace 20 000,- Kč na činnost
Sboru dobrovolných hasičů Skrbeň, oddílu mladých hasičů, v roce 2016. Podpisem smlouvy
je pověřen starosta.
Hlasování:

pro

6

proti

0

zdržel se

0

Usnesení 4/14/2016
ZO schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace 20 000,- Kč na činnost
Seniorklubu Skrbeň v roce 2016. Podpisem smlouvy je pověřen starosta.
Hlasování:

pro

6

proti

0

zdržel se 0

Ad 3) Výběr zhotovitele zakázky „Rekonstrukce části místní komunikace Vyhnálovská
– Skrbeň“
Informaci podal starosta.
Předloženo bylo celkem 8 nabídek. Nabídky byly v rozpětí od 1 082 381,- Kč do
1 516 285,- Kč (bez DPH) s délkou realizace od 4 do 21 týdnů. Předpokládaná cena byla
2 115 015,- Kč bez DPH. V návrhu rozpočtu je na tuto akci (realizace + dozory atd.) celkem
2,5 mil. Kč vč. DPH. Protože náklady určitě budou vyšší, než nabídkové ceny (např. některé
položky jsou na 1 bm délky a cena bude dle skutečnosti apod.), starosta doporučil návrh
rozpočtu neměnit. Nabídky byly posouzeny v pátek 11.3.
Proběhla krátká diskuse.

Usnesení 5/14/2016
ZO rozhodlo o vyloučení těchto uchazečů z výběrového řízení na realizaci zakázky
„Rekonstrukce části místní komunikace Vyhnálovská – Skrbeň:
COMMODUM, spol. s r.o., IČ 46577238
PB SCOM s.r.o., IČ 25397087
Hlasování:

pro

6

proti

0

zdržel se

0
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Usnesení 6/14/2016
ZO schvaluje výběr zhotovitele stavby „Rekonstrukce části místní komunikace Vyhnálovská
– Skrbeň“ dle hodnocení nabídek, které provedla hodnotící komise a souhlasí s uzavřením
smlouvy o dílo s předkladatelem nejvýhodnější nabídky – společností M-SILNICE a.s.,
IČ:42196868, nabídková cena 1 196 183,46 Kč bez DPH, lhůta výstavby 4 týdny.
Podpisem smlouvy o dílo je pověřen starosta.
Hlasování:

pro

6

proti

0

zdržel se

0

Ad 4) Rozpočet obce na rok 2016
Informaci podal starosta.
V příloze je návrh rozpočtu, který byl zveřejněn, doplněný o podrobný rozpis.
Přiložen je návrh rozpočtu školy. Oproti zveřejněnému návrhu rozpočtu obce je požadavek na
příspěvek zřizovatele vyšší o 124 tis. Kč. Největšími položkami je 45 tis. na opravu podlahy
v tělo-cvičně a 100 tis. na novou myčku. Novou myčku zatím zřejmě nebude nutné pořizovat,
ale oprava podlahy může stát 125 až 154 tis. Kč. Starosta navrhl příspěvek zřizovatele navýšit
dle požadavku ředitelky ZŠ, přičemž jednotlivé výdaje budou upřesněny po obdržení nabídek
atd. Dále starosta navrhl zvýšit položku na školství hrazenou přímo rozpočtu obce o 25 tis. Kč
na 60 tis. Kč, protože skluzavku nelze pořídit za méně než 40 tis. Kč. Cena za opravu podlahy
v tělocvičně vychází ze záměru položení nové vrstvy dřevotřískových desek, na nichž by bylo
sportovní PVC.
Ing. Čehovský upozornil na reálné nebezpečí uzavření vlhkosti v prostoru pod podlahou a
navržený způsob nepovažuje za vhodný. Budou posouzeny jiné způsoby opravy. Protože není
známa jejich cena, bude návrh příspěvku zřizovatele ponechán a dle potřeb případně následně
upraven. Další návrhy ani připomínky nebyly, ani ze strany veřejnosti.
Proběhla krátká diskuse.

Usnesení 7/14/2016
ZO bere na vědomí zůstatek hospodaření obce k 31.12.2015 ve výši 13 245 238,- Kč.
Hlasování:

pro

6

proti

0

zdržel se

0

Usnesení 8/14/2016
ZO schvaluje převod částky 645 712,- Kč ze zůstatku rozpočtu obce k 31.12.2015 do Fondu
obnovy a rozvoje splaškové kanalizace obce Skrbeň.
Hlasování:

pro

6

proti

0

zdržel se

0
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Usnesení 9/14/2016
ZO schvaluje rozpočet obce na rok 2016.
Hlasování:

pro

6

proti

0

zdržel se

0

Usnesení 10/14/2016
ZO schvaluje rozpočet sociálního fondu na rok 2016.
Hlasování:

pro

6

proti

0

zdržel se

0

Ad 5) Veřejnoprávní smlouva v oblasti zajištění výkonu působnosti speciálního
stavebního úřadu
Informaci podal starosta.
Bez připomínek.
Usnesení 11/14/2016
ZO schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy se statutárním městem Olomouc o zabezpečení
výkonu působnosti speciálního stavebního úřadu ve věcech místních komunikací orgány
statutárního města Olomouc namísto orgánů obce.
Podpisem smlouvy je pověřen starosta.
Hlasování:

pro

6

proti

0

zdržel se

0

Různé:
Informaci podal starosta.
Výběrové řízení na vybudování hřiště bylo zrušeno a po úpravě zadávacích podmínek
opakovaně vyhlášeno. Nabídky se předkládají do středy 23. března do 10:00 hod. Ihned poté
následuje otvírání obálek. Složení komise: Spurný, Ing. Gabrlíková, Jureček.

Tomáš Spurný
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Zapsala:
Lenka Spurná

Ověřili:
Jaroslav Jureček

Bc. Stanislav Vaďura

Přílohy:
 Zápis z 13. zasedání
 Plnění daňových příjmů
 Žádosti o příspěvky z rozpočtu obce
 Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek - zakázka „Rekonstrukce části místní
komunikace Vyhnálovská – Skrbeň“
 Návrh rozpočtu obce a školy
 Návrh rozpočtu sociálního fondu
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