Zápis
z 21. zasedání Zastupitelstva obce Skrbeň,
které se konalo 16. ledna 2017 v Domě služeb
------------------------------------------------------------------------------------------------Účast: 8 členů zastupitelstva - viz presenční listina
Určení zapisovatele:
Lenka Spurná
pro

8

proti

0

zdržel se

0

0

zdržel se

1

zdržel se

1

Ověřovatelé:
Ing. Jakub Wittka
pro

7

proti

Ing. arch. Viktor Čehovský
pro

7

proti

0

Program:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Plnění usnesení, příprava akcí
Aktualizace „Plánu rozvoje obce“
Silnice přes obec – způsob řešení
Odměny neuvolněných členů zastupitelstva – novela Nařízení vlády č. 37/2003 Sb.
Adopce na dálku – Haiti
Různé

V rámci bodu 1) bude přednesena zpráva kontrolního výboru.

Program včetně doplnění byl schválen.
pro

8

proti

0

zdržel se 0
1

Ad 1) Plnění usnesení, příprava akcí
Starosta předal slovo předsedovi kontrolního výboru panu Jurečkovi a požádal ho o sdělení
výsledku kontroly usnesení.
J. Jureček informoval o tom, že kontrolní výbor zkontroloval plnění usnesení od července do
konce roku 2016 a konstatoval, že neshledali žádné nedostatky. Všechna usnesení byla
splněna s výjimkou těch, jejichž plnění probíhá.
O dalším plnění usnesení a přípravě akcí informoval starosta.
Usnesení 2/20/2016 – plánovací smlouva byla podepsána
Usnesení 4/20/2016 – kupní smlouva byla podepsána, návrh na vklad byl podán v lednu
Usnesení 5/20/2016 – příspěvky byly vyplaceny
Usnesení 8/20/2016 – informace o rozp. změnách bude podána nejpozději na zasedání
Rekonstrukce místní komunikace V Oleškách
Je podána žádost o stavební povolení. Rozpočet akce = 4,5 mil vč. DPH.
Nelze využít dotační titul Program obnovy venkova Olomouckého kraje, který je určen jen
pro obce do 1000 obyvatel. Proto byla podána žádost o dotaci z Programu obnovy a rozvoje
venkova ministerstva pro místní rozvoj. Možná dotace – 1 mil. Kč.
Přístavba dvou učeben k základní škole
Máme pravomocné stavební povolení, dopracovává se rozpočet stavby. Se společností
OSIGENO je uzavřena smlouva o zajištění administrace výběrového řízení, termíny zatím
stanoveny nebyly. Připravuje se žádost o dotaci prostřednictvím MAS Moravská cesta.
Chodníky na hřbitově – 2. etapa
Jsou podklady pro vyhotovení zadávací dokumentace. Kopletace do konce února.
Nová čtvrť – je provedeno geodetické zaměření, lze zadat práce na přípravě studie/projektu
rekonstrukce uličního prostoru.
Prodloužení vodovodu a kanalizace do lokality Pod Hradiskem – je provedeno geodetické
zaměření, lze zadat práce na přípravě projektu.
Výsadba za Křepelkou (podél některých cest) – projekt je před dokončením.
Obnova herním prvků na dětských hřištích – na tento účel lze získat dotaci z programu
ministerstva pro místní rozvoj, pokud se na přípravě projektu podílí veřejnost/mládež. Žádosti
se přijímají koncem roku předcházejícího před rokem realizace. Můžeme se tedy rozhodnout
herní prvky vyměnit bez dotace v roce 2017 nebo zkusit během tohoto roku uspořádat anketu
o podobě hřišť atd. a podat žádost o dotaci na rok 2018.
Ing. Čehovský – zapojit veřejnost je dobrá volba.
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Příprava výběrových řízení
S ohledem na připravenost záměrů je nutno rozhodnout o včasném provedení výběrových
řízení.
Přístavba dvou učeben k Základní škole Skrbeň
náklady dle rozpočtu k projektu 4,3 mil Kč vč. DPH
žádost o dotaci do konce března – 90% uznatelných výdajů
realizace od 15. května do 15. září
záruka 60 měsíců, zajištění bankovní zárukou 3% (?)
měsíční platby
Bc. Vaďura – dotaz, zda se bude realizovat tato akce i v případě nepřidělení dotace.
Starosta – bude se realizovat v každém případě, projekt se připravuje už příliš dlouho a škola
tyto učebny nutně potřebuje.
Ing. Čehovský – myslí si, že by se měl místo plošiny vybudovat raději výtah.
Starosta + ing. Gabrlíková – s výtahem se v současné době nepočítá, není pro něj vhodné
umístění.
Proběhla krátká diskuse – pokud bychom včas věděli, zda dotace bude nebo nebude přiznána,
bylo by možné od instalace plošin upustit. Výsledek posouzení žádosti ale bude znám
podstatně později, než je předpokládaný začátek realizace stavby.
Rekonstrukce místní komunikace V Oleškách:
náklady dle rozpočtu k projektu 4,464 mil. Kč vč. DPH
realizace od června do srpna (Bc. Vaďura po zkušenosti s rekonstrukcí ulice Zahradní
považuje tento termín za vhodný)
záruka 60 měsíců, zajištění bankovní zárukou nebo pozastávkou 3%
měsíční platby
Chodníky na hřbitově – 2. etapa:
orientační náklady 1 mil. Kč
realizace od května nebo června
záruka 60 měsíců, zajištění bankovní zárukou nebo pozastávkou 3%
měsíční platby
O provedení výběrového řízení bude rozhodnuto později.
Realizace IP 18 (výsadba podél polní cesty za Křepelkou)
orientační náklady 350 tis. Kč
žádost o dotaci do 6. února – až 100% uznatelných výdajů
realizace na podzim 2017
poptat také následnou péči (s ohledem na dotační podmínky)
záruka 60 měsíců, zajištění bankovní zárukou 5 % (je přiměřené takové zajištění s ohledem na
poměrně malé náklady?)
jednorázová platba po dokončení a předání díla
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Usnesení 1/21/2017
ZO bere na vědomí zprávu o plnění usnesení a o přípravě akcí.
Hlasování:

pro

8

proti 0

zdržel se

0

Usnesení 2/21/2017
ZO schvaluje provedení výběrových řízení na:
- Přístavba dvou učeben k Základní škole Skrbeň
- Rekonstrukce místní komunikace V Oleškách
- Realizace IP 18 (výsadba podél polní cesty za Křepelkou)
Hlasování:

pro

8

proti 0

zdržel se

0

Ad 2) Aktualizace „Plánu rozvoje obce“
V příloze je upravená a doplněná podoba Plánu rozvoje obce včetně komentáře současného
stavu. Oproti předchozí verzi starosta poněkud upravil strukturu dokumentu a doplnil nové
náměty a záměry. Forma a podrobnost obdobných rozvojových dokumentů se v jednotlivých
obcích liší, nám zatím stačilo toto jednoduché provedení. Členové zastupitelstva byli vyzváni
k doplnění a úpravám.
Bc. Vaďura – informoval o tom, že ho oslovila skupinka lidí, kteří mají bližší vztah ke
Skrbeňskému kostelu a požádali ho, zda by obec mohla přispět finanční částkou asi 150 tis.
Kč na některé opravy, které by chtěli v kostele provést – výměna oken, lavic, oprava hodin.
Starosta – toto téma spadá spíše do schvalování rozpočtu a vysvětlil, že žádosti o příspěvky
musí podat oprávněný subjekt a ne skupinka lidí.
Ing. Žižlavský – připomněl, že pan Lakomý odkázal Skrbeňské farnosti nemovitost, kterou
farnost prodala a utržená finanční hotovost by se měla vrátit do Skrbeňské farnosti.
Starosta – informoval, že oslovil faráře a dotázal se, zda by právě tyto finance mohly být
vloženy do rekonstrukce fary, přičemž mu ten sdělil, že by farnost měla využití pouze pro
polovinu fary. Starosta navrhuje využít volnou nemovitost jako komunitní centrum, pro
sociální bydlení, mateřské centrum nebo pro podobné jiné využití.
Usnesení 3/21/2017
ZO schvaluje aktualizaci Plánu rozvoje obce dle předloženého návrhu.
Hlasování:

pro

8

proti 0

zdržel se

0

Ad 3) Silnice přes obec – způsob řešení
Viz doposud předjednané návrhy + vyhodnocení názorů občanů, po veřejné schůzi svolané na
čtvrtek 12. ledna.
J. Jureček – informoval o tom, že teprve po schůzce se mezi lidmi rozpoutala diskuse na toto
téma. Myslí si, že kdyby se realizovala i cyklostezka, cesta se zúží, auta budou jezdit ještě víc
u domů a lidé si budou o to víc stěžovat na praskající domy.
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Proběhla rozsáhlá diskuse.
Starosta – navrhl cestu bez cyklostezky, vybudovat parkovací stání vyhrazená na vhodných
místech oddělená zelení, vybudovat na některých místech přechody (např. u školy, u obchodu,
u Najdekrového), v některých místech rozšířit chodníky (podél statku a u křižovatky s ulicí
Vyhnálovská).
Ing. Žižlavský – souhlasí.
Ing. Čehovský – souhlasí. Navrhl dát do zápisu, že bude zeleň v podobě dřevin a ne jen
květin.
Bc. Vaďura – navrhl dát do zápisu, že se bude cesta budovat bez cyklostezky.
Ing. Žižlavský – navrhl napsat článek do Inforu a vysvětlit občanům, proč byla vybrána
varianta bez cyklostezky.
Ing. Čehovský – obává se nedostatečnosti parkovacích míst. Navrhl záchytná parkoviště.
Bc. Vaďura – navrhl z důvodu zklidnění provozu přes obec vybudovat zpomalovací
semafory.
Starosta – uvedl možnost vybudovat zpomalovací prahy na začátku a konci obce.
Dílčí hlasování:
Vybudovat zpomalovací prahy:

pro 8

Starosta – navrhl vystavět naproti hřbitova po začátek cyklostezky chodník.

Usnesení 4/21/2017
ZO schvaluje tuto koncepci rekonstrukce silnice procházející obcí:
a) v ulici Jos. Fialy:
- dva jízdní pruhy
- parkovací pruh/parkovací zálivy podél východní strany komunikace
b) v ulici Hlavní:
- dva jízdní pruhy
- parkovací zálivy podél stávajícího chodníku oddělené zelení, na vhodných místech
parkovací zálivy i na protější straně,
- rozšíření chodníku podél statku a u křižovatky s ulicí Vyhnálovská
c) nebudovat samostatný pruh pro cyklisty
d) na vjezdech do obce budou zřízeny stavebně upravené zpomalovací prahy
Hlasování:

pro

8

proti 0

zdržel se

0

Starosta informoval o potřebě uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě s projektantem.
Usnesení 5/21/2017
ZO schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo s Ing. Luďkem Vrbou na projekt
„Silnice III/4466 Skrbeň – průtah, projektová dokumentace“. Doba plnění – podání návrhu na
zahájení stavebního řízení se mění na 30.6.2017.
Hlasování:

pro

8

proti 0

zdržel se

0
5

Ad 4) Odměny neuvolněných členů zastupitelstva – novela Nařízení vlády č. 37/2003 Sb.
Výši odměn upravuje Nařízení vlády č. 414/2016. Současné zvýšení je o 4%, před rokem to
bylo o 3% (odměny ale zvýšeny nebyly).
Starosta navrhl zvýšení o 5%.

doposud - od 1.1.2016

schváleno

maximum

místostarostka
8 005 + 13 899 + 416 = 22 320
předseda výboru/komise
1 194 + 192 = 1 386
člen výboru/komise
938 + 192 = 1 130
nově – od 1.1.2017

7 000
1 300
1 000
návrh (+ 5%)

maximum

místostarostka
8 325 + 14.455 + 433 = 23 213
předseda výboru/komise
1 242 + 200 = 1 442
člen výboru/komise
976 + 200 = 1 176

7 350
1 365
1 050

Usnesení 6/21/2017
ZO schvaluje v souladu s Nařízením vlády č. 414/2016 s účinností od 1.2.2017 zvýšení
měsíčních odměn neuvolněným členům zastupitelstva obce o:
místostarostka
předseda výboru/komise
člen výboru/komise
Hlasování:

pro

7

350,- Kč
65,- Kč
50,- Kč

proti 0

zdržel se

1 (J. Jureček)

Ad 5) Adopce na dálku - Haiti
Obec Skrbeň je do tohoto projektu zapojena od roku 2007. Prvním takto podporovaným
dítětem byla dívka Sarah-Belancia Ladoucer, následoval chlapec Aleus Anderson, který
později přešel na jinou školu. Současně podporovaný Pier Edler se odstěhoval.
Arcidiecézní charita nás o tom informovala s tím, že podpora z naší strany může být ukončena
nebo nabídnuta jinému dítěti.
Starosta – má pochybnosti o přiměřenosti nákladů na zajištění projektu, zejména na letenky
pracovníků Charity.
J. Jureček – obává se, že peníze nakonec nekončí tam, kde mají.
Proběhla krátká diskuse.
Usnesení 7/21/2017
ZO souhlasí s pokračováním účasti obce Skrbeň v projektu Adopce na dálku – Haiti formou
každoročního příspěvku 6 500,- Kč.
Hlasování:

pro

6

proti 0

zdržel se

2 (Spurný, Čehovský)
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Ad 7) Různé
Vlajka pro Tibet
Informaci podal starosta.
Bc. Vaďura – navrhl přesunout projednání na příští zasedání.
Školská rada
Starosta informoval, že se blíží termín skončení funkčního období školské rady. Dva členy
deleguje zastupitelstvo. V současné radě jsou to Ing. Gabrlíková a Mgr. Vrobelová.
Starosta vyzval k předložení návrhů na nejbližším zasedání.
Ing. Žižlavský požádal o jména zástupců rodičů a zaměstnanců školy. Zajistí starosta.
Košt hanácké pálenky
Informaci podal starosta.
Pořadatelem je Komise místní části Olomouc – Chomoutov, přizvaní pořadatelé obce Horka a
Skrbeň.
Obecní ples
Starosta informoval, že letos byla velmi malá účast.
Příčiny – nemoci, mráz, nevhodný termín (brzy po Silvestru). Na příští rok není zatím
objednána kapela, stávající kapela vhodný volný termín nemá. Je na zvážení, zda ples za
každou cenu pořádat.
Po kratší diskusi bylo rozhodnuto ples příští rok připravit.
Hluková vyhláška
Starosta informoval, že v řadě obcí jsou schvalovány „hlukové vyhlášky“ reagující na změnu
legislativy týkající se nočního klidu a pořádání kulturních a sportovních akcí. Nově lze
výjimku z nočního klidu stanovit pouze na konkrétní akce či termíny, které musí být uvedeny
v obecně závazné vyhlášce. Nelze to řešit případ od případu. Případné požadavky na takovou
vyhlášku zjistí na schůzce všech pořadatelů kulturních a sportovních akcí v obci, která je
svolána na 23. ledna.
Uhynulá volavka
Starosta informoval, že v neděli 15.1. byla v obci nalezena mrtvá volavka. Dle sdělení Státní
veterinární správy není důvod k žádným opatřením, natož k vyvolávání nějaké paniky. O toto
starosta požádal i členy zastupitelstva, obrátí-li se na ně někdo s dotazem na uvedenou
událost.

Diskuse
J. Jureček – dotaz, kdy bude rozhodnuto o zhotovení laviček na hřiště.
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Starosta – odpověděl, že na jaře než začne sezóna. Předběžně je vše dohodnuto s panem
Němčákem.
Bc. Vaďura – do příštího zasedání připraví s Ing. Wittkou návrh rezervačního systému pro
tenisové hřiště. Jeho představení ale bude vhodnější provést na samostatné schůzce.
Starosta – je potřeba vyřešit také kdo bude správce a jaké náležitosti toto správcovství bude
mít.

Závěr
Starosta poděkoval všem za účast. Se svoláním dalšího zasedání počítá předběžně na 30.
ledna nebo 6. února. Poté zasedání ukončil.

Zapsala: Lenka Spurná

Tomáš Spurný

Ověřili:
Ing. Jakub Wittka

Ing. iar. Viktor Čehovský

Přílohy:
Podklady
Presenční listina
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