Zápis
z 22. zasedání Zastupitelstva obce Skrbeň,
které se konalo 30. ledna 2017 v Domě služeb
------------------------------------------------------------------------------------------------Účast: 7 členů zastupitelstva, od bodu č. 1 - 8 členů zastupitelstva - viz presenční listina
Určení zapisovatele:
Lenka Spurná
pro

7

proti

0

zdržel se

0

0

zdržel se

1

zdržel se

1

Ověřovatelé:
Vratislav Obšel
pro

6

proti

Bc. Stanislav Vaďura, MBA
pro

6

proti

0

Program:
1) Stočné na rok 2017
2) Vyhláška o nočním klidu
3) Vlajka pro Tibet
4) Delegování členů školské rady
5) Příspěvek DC 90 o.p.s.

Program byl schválen
pro

7

proti

0

zdržel se 0

Ad 1) Stočné na rok 2017
Podrobné podklady viz příloha.
- Z bilance podle vodoměrů vyplývá, že průměrná produkce odpadní vody
na osobu je 32,8 m3.
- Sazba dle finanční a ekonomické analýzy upravená o inflaci od roku 2008 je 54,07 Kč/m3,
z toho min. 90% = 48,67 Kč/m3(bez DPH).
1

-

Při sazbě 48,67 Kč/m3 a spotřebě 32,8 m3/osobu paušál je 1596,38 Kč + DPH 15% =
1835,84, to je 1836,- Kč.
Zvýšení oproti roku 2016, kdy byl paušál 1812,-, je 24,- Kč.
Kompenzace v roce 2016 byla 125,- Kč. Navržená kompenzace 150,- Kč. Reálný dopad
na občana by byl -1,- Kč.

Sociálně únosná cenu (= vodné + stočné) stanovenou pro rok 2017 nebude překročena.
vodné u Moravské vodárenské
34,4 bez DPH
stočné Skrbeň
48,67 bez DPH
celkem
82,71 bez DPH
sociálně únosná cena
90,19 bez DPH

Diskuse:
Bc. Vaďura:
- navrhl kompenzaci ve výši 500,- Kč
- navrhl zrušit stravenky a tím odstranit zbytečnou administrativu
- navrhl řešit kompenzaci nárůstu cen stočného zápočtem
Ing. Žižlavský:
- Uvedl, že by v případě nahrazení stravenek finanční formou kompenzace musela být
s občany uzavírána darovací smlouva.
Dílčí hlasování:
- zápočet pro
- 500,pro
- 150,pro

2 (Bc. Vaďura, J. Jureček) proti 0 zdrželi se 6
2 (Bc. Vaďura, J. Jureček) proti 5 zdrželi se 1 (Ing. Čehovský)
6
proti 0
zdrželi se 2 ( J. Jureček, Ing. Čehovský)

Usnesení 1/22/2017
Cena za 1 m3 odpadní vody se pro období od 1.1.2017 stanovuje ve výši 48,67 Kč + DPH.
Množství odvedené odpadní vody pro účely paušální platby se na základě měření
v předchozím roce stanovuje na 32,8 m3/osoba/rok.
Stočné pro rok 2017 dle takto stanoveného množství odvedené odpadní vody činí
1596,38 Kč/osoba/rok + DPH, to je 1.836,- Kč.
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.
Hlasování:

pro

7

proti 0

zdržel se

1 (J. Jureček)

Usnesení 2/22/2017
ZO stanovuje hodnotu kompenzace nárůstu stočného připadající na jednu osobu pro rok 2017
na 150,- Kč.
Hlasování:

pro

6

proti 0

zdržel se

2 (J. Jureček, Ing. Čehovský)

2

Ad 2) Vyhláška o nočním klidu
K projednání byl předložen návrh vyhlášky s uvedením akcí, pro které by byla vyhláškou
stanovena výjimka z nočního klidu.
Diskuse:
Ing. Žižlavský:
- Dotázal se, proč jsou uvedeny jen dvě akce na Farské zahradě. Dotázal se, jak se budou
řešit další akce pořádané např. sportovci.
Starosta:
- Pan Ruffer již nebude zajišťovat sportovcům akce – problém s pokladnami EET.
- Tyto akce by musela na své jméno pořádat TJ Sokol. Pokud ano, lze vyhlášku v průběhu
roku doplnit. Každá nově navržena akce se musí projednat v zastupitelstvu a po schválení
změny obecní vyhlášky vyvěsit na 15 dní na úřední desku.
Bc. Vaďura:
- Myslí si, že bod 2 neodpovídá zákonu
- Odcitoval nález ústavního soudu a vyslovil názor, že většinu akcí uvedených v návrhu
vyhlášky nelze uvádět bez zcela konkrétního data konání.
Starosta:
- Návrh vychází ze vzoru, který rozeslalo ministerstvo vnitra a dle kterého jsou vyhlášky
v obdobném znění schvalovány i v okolních obcích. Navrhl vyhlášku schválit a počkat na
stanovisko ministerstva, kterému se vyhlášky po uplynutí lhůty 15 dnů od vyvěšení
předkládají. Bude-li v odpovědi konstatováno, že vyhláška odporuje zákonu, bude
provedena změna.
Usnesení 3/22/2017
ZO schvaluje obecně závaznou vyhlášku č. 1/2017 o nočním klidu
Hlasování:

pro

7

proti

1 (Bc. Vaďura)

zdržel se

0

Ad 3) Vlajka pro Tibet
Informaci podal starosta.
Starosta dal hlasovat o návrhu usnesení:
ZO schvaluje připojení obce Skrbeň ke kampani „Vlajka pro Tibet“.
Hlasování:

4 pro ( Ing. Žižlavský, Ing. Wittka, Ing. Čehovský, Bc. Vaďura)
3 proti (T. Spurný, J. Jureček, V. Obšel)
1 se zdržel (Ing. Gabrlíková)

Návrh nebyl schválen.
Ad 4) Delegování členů školské rady
Informaci podal starosta.
- starosta navrhl Mgr. Lenku Baše
- J. Jureček navrhl Ing. Gabrlíkovou a Bc. Vaďuru
- Ing. Žižlavský navrhl starostu
- Ing. Gabrlíková se zřekla kandidatury
3

-

Bc. Vaďura – navrhl tajnou volbu

Hlasování:
Tajná volba:
pro 1 proti
Návrh nebyl schválen.
Hlasování:
Mgr. Lenka Baše:
Starosta:
Bc. Vaďura:

pro 7 proti
pro 3 proti
pro 3 proti

7

zdržel se

0

0
0
0

zdržel se
zdržel se
zdržel se

1
5
5

Druhý člen školské rady zřizovatelem nebyl zvolen, bude projednáno na dalším zasedání.
Bc. Vaďura – připomněl, že pedagogický pracovník dané školy nemůže být členem školské
rady za rodiče nebo jmenován zřizovatelem.
Ing. Žižlavský – přeje si, aby školská rada pracovala konstruktivně, nikoliv s hlavním
důrazem na formálnost.
Usnesení 4/22/2017
ZO jmenuje do Školské rady Základní školy a mateřské školy Skrbeň pro její další funkční
období Mgr. Lenku Baše.
Hlasování:

pro

7

proti 0

zdržel se

1 (J. Jureček)

Ad 5) Příspěvek pro DC 90 o.p.s.
Zařízení DC 90, o.p.s. požádalo o příspěvek „alespoň 10 000,- Kč“. Své služby poskytuje
postiženým osobám starším 16 let. V současné době pečuje o jednoho občana ze Skrbeně.
V roce 2016 Skrbeň poskytla příspěvek 5 000,- Kč.
Ing. Wittka se dotázal, proč požadují zrovna tuto částku a jestli předkládají nějakou výroční
zprávu nebo vyúčtování.
Starosta – odpověděl, že k žádosti takový dokument přiložen nebyl, v minulosti byl na
vyžádání předložen.
Usnesení 5/22/2017
ZO schvaluje finanční dar pro DC 90 o.p.s. ve výši 5 000,- Kč.
Hlasování:

pro

8

proti 0

zdržel se

0

Diskuse:
Přítomný občan Ing. Ondřej Fiala:
- Poděkoval Bc. Vaďurovi a J. Jurečkovi za zájem o to, aby se snížila cena stočného.
J. Jureček:
- nemělo by se čekat s poskytováním kompenzace za nárůst stočného až po zaplacení za
celý dům, ale mělo by se vyplácet každé domácnosti zvlášť
- stravenky jsou nevyhovující zvláště pro staré a nemohoucí občany, protože je skrbeňský
obchod nepřijímá
4

Starosta:
- Doposud nikdo stravenku z důvodu, že ji nemůže uplatnit, neodmítl. Pokud by se tak
stalo, starosta by stravenku osobně odkoupil.
J. Jureček:
- co se bude dělat s boudami na hřišti
- měly by se začít budovat alespoň šatny pro sportovce, záchody a pergola, aby bylo hřiště
kulturnější
Ing. Žižlavský:
- Záleží, co chtějí občané víc, snížit stočné nebo budovat dříve na hřišti
- Starosta – veškeré záměry a jejich upřednostnění bude posuzováno při schvalování
rozpočtu a rozpočtového výhledu. Záměrů je hodně a nelze uskutečnit vše současně.

Závěr
Starosta poděkoval všem za účast a zasedání ukončil.

Zapsala: Lenka Spurná

Tomáš Spurný

Ověřili:
Vratislav Obšel

Bc. Stanislav Vaďura, MBA

Přílohy:
Podklady
Presenční listina

5

