Zápis
z 26. zasedání Zastupitelstva obce Skrbeň,
které se konalo v pondělí 24. ledna 2022 od 18:30 v Domě služeb
------------------------------------------------------------------------------------------------Účast:

8 členů zastupitelstva, viz. presenční listina

Počet přítomných občanů:

3

Určení zapisovatele:

Ing. Markéta Gabrlíková

pro

7

proti

0

zdržel se 1

Ověřovatelé:
Josef Zlámal

pro

7

proti

0

zdržel se

1

Bc. Stanislav Vaďura, MBA

pro

7

proti

0

zdržel se

1

Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Plnění usnesení + informace o rozpočtových opatřeních na konci roku
Žádost o dotaci na cyklostezku Skrbeň – Příkazy a na vybavení jednotky SDH
Smlouva o zřízení služebnosti – veřejné osvětlení na p.č. 582/2 a 582/8 v k.ú. Skrbeň
Záležitosti DSO Region Moravská cesta
Stočné na rok 2022
Doplnění pravidel rozpočtového provizoria
Stanovení počtu členů zastupitelstva pro další volební období (návrh na doplnění
programu předložil Bc. Vaďura)
8. Různé
a) Zhodnocování volných peněžních prostředků obce
b) Vlajka pro Tibet
c) Jak naložit s nábytkem z obecního sálu?

Výsledek hlasování: pro

8

proti

0

zdržel se 0

Doplněný program byl schválen.

1

Ad 1) Plnění usnesení
Usnesení č. 1/25/2021
ZO bere na vědomí zprávu předsedy kontrolního výboru o výsledku kontroly plnění usnesení
přijatých na 18. až 24. zasedání zastupitelstva obce.
Usnesení č. 2/25/2021
Zastupitelstvo obce souhlasí se zveřejněním záměru směnit část obecního pozemku
p.č. 413/81 za část pozemku p.č. 413/83, vše orná půda v k.ú. Skrbeň.
zveřejněno
Usnesení č. 3/25/2021
ZO schvaluje Obecně závaznou vyhlášku obce Skrbeň č. 4/2021, o místním poplatku za
obecní systém odpadového hospodářství.
Poplatek na rok 2022 je stanoven na 612,- Kč za osobu.
Usnesení č. 4/25/2021
ZO schvaluje ceník pro úhradu za zapojení právnických a podnikajících fyzických osob do
obecního systému odpadového hospodářství.
Usnesení č. 5/25/2021
ZO bere na vědomí výsledek výběrového řízení na komplexní pojištění obce Skrbeň a
souhlasí s uzavřením pojistné smlouvy se společností ČSOB Pojišťovna a.s.
podepsáno
Usnesení č. 6/25/2021
ZO zmocňuje starostu prováděním nezbytných rozpočtových opatření v období do konce roku
2021. O provedených rozpočtových opatřeních bude starosta informovat zastupitelstvo obce
na nejbližším zasedání.
Usnesení č. 7/25/2021
ZO schvaluje rozpočtové provizorium pro hospodaření obce v roce 2022 do doby schválení
rozpočtu obce, nejdéle do 30.4.2022. Rozpočtové provizorium se řídí těmito pravidly:
a) Vychází z nezbytných provozních a kapitálových výdajů. Výdaje v tomto období nesmí
přesáhnout 30 % výdajů v roce 2021.
b) Hrazeny budou výdaje, které je obec povinna hradit na základě uzavřených smluv a
závazků.
c) Základní škola a mateřská škola Skrbeň, p.o. obdrží v lednu 2022 neinvestiční dotaci na
provoz ve výši 1/3 dotace podle skutečnosti z roku 2021.
Usnesení č. 8/25/2021
ZO souhlasí s provedením aktualizace projektu polní cesty C39.

dohodnuto s Ing. Vrbou

Usnesení č. 9/25/2021
1. bere na vědomí posouzení obsahu návrhu Souboru změn č. 2 Územního plánu Skrbeň
úřadem územního plánování č. j. SMOL/079259/2021/ODUR/UUP/Nav ze dne 09.07.2021
v souladu s odst. 3 § 46 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu
(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů
2. schvaluje v souladu s § 44 a §55a odst. 1 stavebního zákona pořízení a obsah Souboru
změn č.2 Územního plánu Skrbeň v rozsahu dle přílohy usnesení č.1 v bodě:
Změna prověří na základě prokázání potřeby vymezení nových zastavitelných ploch
následující:
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-

3.
4.
5.
6.

pozemek parc. č. 382/20 v k.ú. Skrbeň, který se dle platného územního plánu nachází
v ploše NSzpv – plocha smíšená nezastavěného území, bude nově vymezena jako
plocha BV – plochy bydlení – v rodinných domech venkovské
- část pozemku parc. č. 565/1 v k.ú. Skrbeň, který se dle platného územního plánu nachází
v ploše NSzpv – plocha smíšená nezastavěného území, bude nově vymezen jako plocha
BV – plochy bydlení – v rodinných domech venkovské
schvaluje v souladu s odst. (1) § 55a stavebního zákona zkrácený postup pořizování
Souboru změn č. 2 ÚP Skrbeň
určuje Tomáše Spurného ke spolupráci na pořízení Souboru změn č. 2 Územního plánu
Skrbeň v souladu se stavebním zákonem
schvaluje žádost obce Skrbeň o pořizování Souboru změn č. 2 Územního plánu Skrbeň
Magistrátem města Olomouce podle § 6, odst. (5) písm. a) zákona č. 183/2006 Sb.
o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.
bere na vědomí Stanovisko Krajského úřadu Olomouckého kraje, odboru životního
prostředí a zemědělství ze dne 20.10.2021 č.j. KUOK 106541/2021, ze dne 10.11.2021
č.j. KUOK 114002/2021 a ze dne 15.11.2021 č.j. KUOK 115318/2021, které v souladu
s § 55a stavebního zákona konstatuje, že koncepce návrhu obsahu Souboru změn č. 2 ÚP
Skrbeň nemůže mít samostatně nebo ve spojení s jinými koncepcemi a záměry významný
vliv na předmět ochrany nebo celistvost evropsky významné lokality ani ptačí oblasti a
Soubor změn č. 2 ÚP Skrbeň není nezbytné a účelné komplexně posuzovat z hlediska vlivů
na životní prostředí.

Usnesení č. 10/25/2021
ZO bere na vědomí informaci o přípravě projektu cyklostezky směr Příkazy a ukládá
starostovi prověřit možnosti získání potřebné výměry sousedního pozemku.
Konala se schůzka se zástupci farnosti a arcibiskupství, byla předběžně vyjádřena vůle
potřebnou část pozemku obci prodat. Obec podala oficiální žádost. Podle neoficiální
informace byl schválen prodej za cenu 100,- Kč/m2. Čekáme na odsouhlasení návrhu smlouvy
o budoucí smlouvě kupní.
Usnesení č. 11/25/2021
ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 9/2021.
Starosta informoval o rozpočtových opatřeních provedených od 25. zasedání do konce roku.

Návrh usnesení:
ZO bere na vědomí zprávu o plnění usnesení a o provedených rozpočtových opatřeních
č. 10 až 14/2021.
Výsledek hlasování: pro

8

proti

0

zdržel se

0

Návrh byl schválen – Usnesení č. 1/26/2022
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Ad 2) Žádost o dotaci na cyklostezku Skrbeň – Příkazy a na vybavení jednotky SDH
Olomoucký kraj vyhlásil dotační program „Podpora výstavby a oprav cyklostezek 2022“.
Příjem žádostí je do 31. ledna 2022.
Vzhledem k tomu, že Správa železnic počítá se zahájením rekonstrukce železničního přejezdu
a zastávky v polovině roku 2022, měli bychom rozhodnout, zda se stavbou cyklostezky
budeme čekat na rozhodnutí o poskytnutí dotace nebo ne. Kvůli koordinaci s pracemi na
přejezdu by bylo vhodné cyklostezku stavět ve 2. čtvrtletí 2022.
Lze získat dotaci až 50 % z celkových způsobilých výdajů.
Olomoucký kraj vyhlásil dotační titul „Program na podporu JSDH 2022“.
Příjem žádostí je do 7. února 2022.
Na návrh velitele jednotky by bylo potřeba pořídit 2 zásahové obleky a 2 přenosné svítilny
(náklady cca 30 tis. Kč). Lze požádat pouze o dotaci na jeden druh vybavení. Požádáno bude
o dotaci na zásahové obleky. Pan Jaroslav Jureček vysvětlil, že se jedná o doplnění vybavení
pro požadovaný počet členů jednotky.
Bez připomínek.

Návrh usnesení:
ZO schvaluje:
a) podání žádosti o dotaci z programu Olomouckého kraje „Podpora výstavby a oprav
cyklostezek 2022“ na akci „Cyklostezka Skrbeň – Příkazy, k.ú. Skrbeň“
b) podání žádosti o dotaci z programu Olomouckého kraje „Program na podporu JSDH
2022“ na vybavení jednotky SDH Skrbeň
Výsledek hlasování: pro

8

proti

0

zdržel se

0

Návrh byl schválen – Usnesení č. 2/26/2022

Ad 3) Smlouva o zřízení služebnosti – veř. osvětlení na p.č. 582/2 a 582/8 v k.ú. Skrbeň
Jedná se o křížení kabelu veřejného osvětlení se silnicí poblíž obchodu a dále o souběh se
silnicí naproti hřbitova po vyústění cyklostezky.
Bez připomínek.

Návrh usnesení:
ZO schvaluje uzavření Smlouvy o zřízení služebnosti s Olomouckým krajem - uložení a
provozování veřejného osvětlení a kabelového vedení pro veřejné osvětlení na p.č. 582/2 a
582/8 v k.ú. Skrbeň v rozsahu daném geometrickým plánem č. 650-363/2021 a geometrickým
plánem č. 653-468/2021.

Výsledek hlasování: pro

8

proti

0

zdržel se

0

Návrh byl schválen – Usnesení č. 3/26/2022
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Ad 4) Záležitosti DSO Region Moravská cesta
a) Členský příspěvek na rok 2022
Na 4. členské schůzi DSO Region Moravská cesta byl schválen členský příspěvek pro rok
2022 ve výši 10,- Kč/občana. Následně toto projednají jednotlivé členské obce. Vzhledem
k aktivitám uskutečněným nebo zahájeným v prvním roce existence DSO a k aktivitám
plánovaným doporučuji výši příspěvku schválit.
Informace o svazku na www.dso-moravskacesta.cz.
Ing. Žižlavský: Jaký je rozdíl mezi MAS Moravská cesta a DSO Region moravská cesta?
Starosta: MAS je spolek obcí, podnikajících subjektů a neziskových organizací, DSO je
spolek obcí. MAS zprostředkovává prostřednictvím jednotlivých výzev možnost čerpání
dotací, o které se může ucházet i DSO.
DSO v současné době řeší pořízení mobilního kina, uvažuje se o podiu nebo jiném vybavení
pro pořádání společenských akcí. Zařízení by si jednotlivé obce mohly půjčovat.
Návrh usnesení:
ZO schvaluje členský příspěvek pro DSO Region Moravská cesta na rok 2022 ve
výši 10,- Kč/občana.
Výsledek hlasování: pro

8

proti

0

zdržel se

0

Návrh byl schválen – Usnesení č. 4/26/2022

b) Projekt umožňující pořádání příměstských táborů
MAS Moravská cesta připravuje prostřednictvím Operačního programu zaměstnanost (OPZ)
projekt pro pořádání příměstských táborů. Projekt začne až v roce 2023, přesná pravidla ještě
úplně neznáme, nicméně bychom už v létě 2022 mohli vyzkoušet pilotní táborový projekt
organizovaný v rámci DSO.
Pro rodiče menších dětí je příměstský tábor velmi vítaná služba. Příměstský tábor probíhá od
pondělí do pátku, zpravidla v čase cca od 8:00 do 16:00, lze upravit dle potřeb rodičů a
možností vedoucích. Veškerou propagaci, komunikaci s rodiči, administrativu, proškolení
vedoucích, koordinaci při zajištění stravování atd., účetnictví by zajistil DSO.
Tábor může proběhnout, pokud obec zvládne zajistit:
• vhodný prostor obecní či spolkový (např. klubovna SDH, Sokolovna, školka, …)
• personál (2 až 3 vedoucí na skupinu do 20 dětí: jeden hlavní vedoucí, který nemusí být
pedagogický pracovník, ale zvládne práci s dětmi a 1 až 2 místní 15 – 20letí, kteří
mohou mít tábor jako vítanou brigádu)
• spolek, který bude v obci partnerem DSO
Doporučuje se oslovit spolky, které s dětmi pracují celoročně. Ve Skrbeni je to Sbor
dobrovolných hasičů, který projevil zájem tábor uspořádat.
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Cena tábora pro rodiče: 1 500 Kč a v roce 2022 pro pilotní projekt by byla nutná podpora
obce 10 000 Kč/turnus, od roku 2023 by část výdajů byla hrazena z projektu OPZ a již by
nebyla nutná obecní podpora. Výdaje, které lze od roku 2023 hradit z projektu OPZ do výše
100% budou mzdy vedoucích a částečně spotřební materiál pro děti (v roce 2022 budou tyto
výdaje hrazeny z podpory obce a dalších zdrojů). Rodiče budou hradit stravné a další případné
náklady (výlet, pojištění, …). Cena tábora by mohla být v roce 2023 stejná jako v roce 2022 1500 Kč/dítě/turnus, záleží však na růstu cen.
O uspořádání alespoň jednoho turnusu projevili zájem vedoucí mládeže SDH Skrbeň.
Bc. Vaďura: Nehrozí obci problémy vyplývající z dodržování hygienických norem apod.?
Starosta: Obec se poskytnutím finančního příspěvku k ničemu dalšímu nezavazuje.
Úvodní instruktážní schůzku svolává DSO na 8. února.
Návrh usnesení:
ZO podporuje záměr uspořádat v roce 2022 pilotní táborový projekt organizovaný v rámci
DSO Region Moravská cesta.
Výsledek hlasování: pro

8

proti

0

zdržel se

0

Návrh byl schválen – Usnesení č. 5/26/2022

Ad 5) Stočné na rok 2022
Na základě předložených podkladů a po projednání finančním výborem se navrhuje cena
stočného 45,50 Kč/m3 + DPH., paušální platba 1.752 Kč na osobu a rok vč. DPH.
Bc. Vaďura: Z jakého důvodu docházím ke snížení ceny za 1 m3 oproti ceně v předchozím
roce?
Starosta: Náklady jsou z převážné části fixní, je ale větší produkce odpadní vody. V přepočtu
na více m3 je pak jednotková cena nižší.
Ing. Ondřej Fiala: Je v kompetenci zastupitelstva stočné snížit. Nikde v okolních obcích není
tak vysoké.
Starosta: Ekonomové nás vyzývají, abychom nastavili ceny tak, aby odpovídaly skutečným
nákladům. I při stanovení současného stočného se ale kalkuluje se ztrátou téměř půl mil. Kč,
protože se nezohledňuje reprodukční hodnota majetku. Jinak by stočné bylo o dost vyšší.
Zvýšení oproti roku 2021 je 48 Kč, což cca 2,7 %. Inflace je ale 3,6 % a očekává se, že bude
ještě vyšší.
Ing. Zižlavský: Je nutno zohlednit, že žádné opravy nejsou zadarmo. Zlevnění stočného o 500
Kč/osobu znamená pro obecní rozpočet ztrátu cca 0,5 mil. Kč. To jsou prostředky, které
mohou chybět při financování jiných záležitostí.
Bc. Vaďura: Nepřipadá mu spravedlivé, že když byly daňové příjmy vyšší, než se očekávalo,
že se i nadále tvoří Fond obnovy a rozvoje, i když to už není nutné.
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Starosta: Dle podmínek dotace na kanalizaci jsme museli 10 let odvádět do Fondu (zahrnovat
do ceny stočného) odpisy v plné výši, tj. ca 650 tis. Od roku 2021 byl odvod snížen na
200 tis. Kč, přičemž se z Fondu hradí nákup čerpadel a výtlačných sestav – v roce 2021 cca
660 tis. Kč.
Ing. Žižlavský: Dle jeho názoru je lepší, když se cena stočného udržuje na nějaké kontinuální
úrovni, než ji razantně snížit a po nějakém čase ji zase razantně zvyšovat třeba o 600 Kč.
Ing. Vymětal: Finanční výbor se kalkulací stočného a jednotlivými položkami zabýval velmi
podrobně. Je třeba počítat s tím, že mnohé náklady porostou, s velkou pravděpodobností více,
než je v kalkulaci uvažováno.
Ing. Ondřej Fiala: Dotázal se na výši nákladů na materiál a náhradní díly v roce 2021 a na
zůstatek ve Fondu.
Starosta přečetl podrobnou informaci a konstatoval, že je vyměněna zatím jen asi 1/3 čerpadel
a polovina výtlačných sestav. Očekává, že tempo nutných výměn bude stále vyšší. Zůstatek
ve Fondu je cca 5,5 mil. Kč.
Bc. Vaďura: Dá se předpokládat, že během 2 let bude výměna víceméně kompletně
provedena a po několik dalších let nebudou výdaje tak vysoké, tudíž ani vysoká rezerva
nebude nutná.
Ing. Žižlavský: Je třeba stanovit, jaká rezerva bud považována za dostatečnou.
Ing. Ondřej Fiala: Nic nebrání tomu, aby byla cena stočného snížena, není potřeba stále cenu
zvyšovat.
Bc. Vaďura: Finanční výbor by mohl připravit varianty financování kanalizace a s tím
související ceny stočného.
Starosta vyzval k ukončení debaty a k předložení návrhu usnesení s jinou sazbou stočného.
Pan Josef Fiala navrhl paušální sazbu stočného 1.600 Kč vč. DPH.
Výsledek hlasování o tomto návrhu:
Pro
3
(Vaďura, Fiala, Štanga)
Proti
2
(Spurný, Vymětal)
Zdržel se
3
(Zlámal, Gabrlíková, Žižlavský)
Návrh nebyl schválen.

Původní návrh usnesení:
Cena za 1 m3 odpadní vody se pro období od 1.1.2022 stanovuje ve výši 45,50 Kč + DPH.
Množství odvedené odpadní vody pro účely paušální platby se na základě měření
v předchozím roce stanovuje na 35 m3/osoba/rok.
Stočné pro rok 2022 dle takto stanoveného množství odvedené odpadní vody činí
1.752 Kč/osoba/rok včetně DPH.
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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 5

proti 0

zdržel se 3 (Bc. Vaďura, Fiala, Štanga)

Návrh byl schválen – Usnesení č. 6/26/2022

Ad 6) Doplnění pravidel rozpočtového provizoria
Starosta navrhl doplnění pravidel rozpočtového provizoria schválených usnesením
č. 7/25/2021 v bodu b) o tučně vyznačený text.
ZO schvaluje rozpočtové provizorium pro hospodaření obce v roce 2022 do doby schválení
rozpočtu obce, nejdéle do 30.4.2022. Rozpočtové provizorium se řídí těmito pravidly:
a) Vychází z nezbytných provozních a kapitálových výdajů. Výdaje v tomto období nesmí
přesáhnout 30 % výdajů v roce 2021.
b) Hrazeny budou výdaje, které je obec povinna hradit na základě uzavřených smluv a
závazků a výdaje spojené s přípravou staveb a jiných zakázek (povolení, výběrové
řízení apod.).
c) Základní škola a mateřská škola Skrbeň, p.o. obdrží v lednu 2022 neinvestiční dotaci na
provoz ve výši 1/3 dotace podle skutečnosti z roku 2021.

Bc. Vaďura: Doplnění pravidel rozpočtového provizoria se týká pouze letošního roku?
Starosta: Ano, tento návrh je pouze na rok 2022.
Bc. Vaďura: Pokud by byl schválen rozpočet obce v řádném termínu, tedy do konce roku
2021, nemuseli bychom teď pravidla „ohýbat“. Nerozporuje ovšem, že úprava pravidel je
legitimní.

Návrh usnesení:
ZO schvaluje doplnění pravidel rozpočtového provizoria dle návrhu.
Výsledek hlasování: pro
7
proti 0
zdržel se
1 (Bc. Vaďura)

Návrh byl schválen – Usnesení č. 7/26/2022

Ad 7) Stanovení počtu členů zastupitelstva pro další volební období
Bc. Vaďura: Z celkového počtu 45 obcí velikosti Skrbeně v Olomouckém kraji má 21 obcí
patnáctičlenná zastupitelstva. Zvýšením počtu členů zastupitelstva obce Skrbeň by se
umožnilo širší zastoupení z více volebních stran = širší zastoupení občanů na rozhodování
o záležitostech obce. Při počtu 15 zastupitelů by mohla být zřízena rada obce.
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Ing. Žižlavský: Navýšení počtu členů zastupitelstva by znamenalo zvýšení nákladů o cca
12 tis. Kč měsíčně, tj. cca 600 tis. za volební období.
Bc. Vaďura: Oproti jiným obcím je ve Skrbeni méně výborů a komisí, zvýšení nákladů by
tedy v porovnání s jinými obcemi neznamenalo vyšší výdaje na tyto účely než jinde.
Starosta: Nechce svým postojem ovlivnit rozhodování v této záležitosti, protože už
kandidovat nebude, je si vědom, že má zažito vedení obce bez rady. Proto se při hlasování
zdrží. Nicméně připomněl, že při změně legislativy v roce 1990 a při oddělení Skrbeně od
Horky nad Moravou tehdejší vedení obce, ač mělo dlouhodobou zkušenost s existencí rady,
stanovilo pro Skrbeň i Horku počet členů zastupitelstva nižší než 15, tedy bez rady. Kolegům
doporučuje, aby se rozhodli podle své zkušenosti s prací a rozhodováním při současném počtu
zastupitelů. Jsou obce, které dobře fungují bez rady, a naopak s radou.
Bc. Vaďura: Nový starosta se bude nutně nějakou dobu seznamovat s problematikou vedení
obce a „zapracovávat“. V takové situaci může rada toto usnadnit.

Návrh usnesení:
ZO stanovuje počet členů zastupitelstva obce Skrbeň pro volební období 2022-2026 na 15.
Hlasování:
Pro
Proti
Zdržel se

2
4
2

(Vaďura, Fiala)
(Žižlavský, Zlámal, Štanga, Vymětal)
(Spurný, Gabrlíková)

Návrh nebyl schválen.

Ad 8) Různé
a) Zhodnocování volných peněžních prostředků obce
Starosta informoval, že na základě diskuse o možnostech zhodnocení volných finančních
prostředků obce na schůzi finančního výboru a návrhu jeho předsedy oslovit Českou
spořitelnu, máme nabídku na založení spořícího účtu, úročení v2 %, na dobu 2 měsíců
(situace se pořád vyvíjí, tak proto časově omezené). Spořící účet neomezuje příchozí
platby, omezuje odchozí platby na 4 měsíčně. Hotovostní vklady a výběry nejsou
povoleny. Účet je veden zdarma bez poplatků. Pokud rozdělíme na 2 spořící účty, musí být
na každém z nich více jak 5 mil Kč. Takto lze zhodnotit prostředky ze základního běžného
účtu i z Fondu obnovy a rozvoje splaškové kanalizace. Návrh usnesení obdrželi zastupitelé na
zasedání.

Bc. Vaďura: Finanční výbor není kompetentní stanovovat objem prostředků, se kterými bude
takto nakládáno, ani určovat, které účty budou pro tento účel využity. Toto je věcí
zastupitelstva. Předpokládal, že bude provedeno výběrové řízení mezi bankami. Proč obec
nevyužívá i jiné možnosti, např, nákup státních dluhopisů? Proč se neuvažuje o využití těchto
nástrojů na delší dobu (1 až 2 roky)?
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Ing. Žižlavský: Tato záležitost je v kompetenci obecní rady, v našem případě starosty.
Starosta: Peníze mohou být uloženy na spořícím účtu ony 2 měsíce a během této doby lze
hledat jiné možnosti. Navržené zhodnocení prostředků ze základního běžného účtu mohl
schválit ve své kompetenci, poněkud jiná je situaci u Fondu kanalizace. Proto věc kompletně
předložil zastupitelstvu. Bude-li chtít zastupitelstvo o věci rozhodovat při každé změně
úrokových sazeb, ztratíme možnost pružně reagovat na změny, ke kterým v poslední době
dochází velmi často.
Ing. Žižlavský: Využití dlouhodobých nástrojů by se obec zbavila reagovat na pravděpodobné
zvyšování úrokových sazeb. Co se týká výhodnosti státních dluhopisů, tak poslední emise je
úročena sazbou 1%. Využití nabídky České spořitelny považuje za rozumné, protože obce zde
má své veškeré prostředky a jako dlouhodobý a stálý klient je obec vnímána při všech
jednáních, i v případě získání úvěrů apod. Odmítá jakékoliv úvahy o tom, že by měl on sám
z navrhované transakce nějaký profit, komunální sféru řeší úplně jiní pracovních České
spořitelny. I z toho důvodu nechce, aby se na rozhodování podílel finanční výbor, jehož je
předsedou. Ani on sám se v této věci už raději nebude angažovat.
Bc. Vaďura: Očekával by nějakou dlouhodobější strategii a koncepci hospodaření s volnými
fin. prostředky obce.
Starosta: Dlouhodobé strategie je obtížné vytvářet v situaci, kdy nevíme, zda a kdy budou
zahájeny původně již naplánované investiční akce (pokračování rekonstrukce silnice) a

v době, kdy dochází k nečekaným turbulencím u cen energií, stavebních prací,
úrokových sazeb apod.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce:
a) schvaluje zhodnocování dočasně volných finančních prostředků obce Skrbeň vedených na
běžném účtu obce převedením jejich části ve výši 10 mil. Kč na spořící účet
b) schvaluje zhodnocování dočasně volných finančních prostředků vedených na běžném
účtu Fondu obnovy a rozvoje splaškové kanalizace převedením jejich části ve výši
min. 5 mil. Kč na spořící účet, přičemž tyto prostředky včetně zhodnocení budou
nejpozději do 31.12.2022 opět vráceny zpět na účet Fondu
c) zmocňuje starostu k uzavření smluv o založení spořících účtů dle aktuálně nabízených
podmínek, a k převodu finančních prostředků na tyto účty dle bodu a) a b) tohoto
usnesení, a to i opakovaně
Výsledek hlasování: pro

6

proti

0

zdržel se

2 (Žižlavský, Vaďura)

Návrh byl schválen – Usnesení č. 8/26/2022
b) Vlajka pro Tibet
Spolek Lungta jako každoročně vyzval k účasti na akci Vlajka pro Tibet.
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Návrh usnesení:
ZO souhlasí s připojením obce k akci Vlajka pro Tibet.
Výsledek hlasování:
Pro
4
Proti
2
(Vymětal, Spurný)
Zdržel se
2
(Štanga, Gabrlíková)
Návrh nebyl schválen.

c) Využití stávajícího nábytku v Obecním sále po dodání objednaných stolů a židlí
Dle sdělení P. Jirouta farnost už stoly a židle do fary/komunitního centra pořídila, ze sálu by
si vzali pouze menší počet. Pevnější stoly by si obec ponechala, zbytek stolů a židlí by byl
nabídnut k odkoupení, nejdříve skrbeňským občanům.

Diskuse:
Pan Jaroslav Jureček: Jak se vyvinula záležitost vybudování stožáru pro mobilního operátora
v areálu Hradisko?
Starosta: Instalace stožáru na obecním pozemku nebyla schválena, o čemž byl žadatel
informován. Od té doby nemáme žádné jiné informace.
Pan Jaroslav Jureček: Jak to bude s přechodem pro chodce mezi školou a školní jídelnou?
Pokud toto místo není vhodné, proč není přechod u obecního úřadu, kudy přechází také hodně
lidí?
Starosta: Doposud v této záležitosti nic nepodnikl. Osloví odborníky, aby situaci posoudili. Je
zřejmé, že se po rekonstrukci silnic poměry změnily a ihned to přineslo nové požadavky
občanů, např. stížnosti na rychle jezdící auta a s tím spojené návrhy na zpomalovací prahy
a pod.

Další dotazy nebyly vzneseny.

Starosta poděkoval všem za účast a ukončil zasedání zastupitelstva.
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Přílohy zápisu:
1) Prezenční listina
2) Podklady včetně příloh a doplnění

Zápis byl vyhotoven dne:

Zapisovatel:
Ing. Markéta Gabrlíková (T. Spurný)

Ověřovatelé:
Josef Zlámal

dne:

Bc. Stanislav Vaďura, MBA

dne:

Starosta:
Tomáš Spurný

dne:
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