Zápis
z 27. zasedání Zastupitelstva obce Skrbeň,
které se konalo 4. září 2017 v Domě služeb
---------------------------------------------------------------------------------------------Účast:

8 členů zastupitelstva - viz presenční listina, od bodu 1 – přítomen Ing. Bačík

Počet přítomných občanů:

3

Určení zapisovatele:
Lenka Spurná
pro
8
proti

0

zdržel se

0

Ing. Jan Žižlavský
pro
7
proti

0

zdržel se

1

Jaroslav Jureček
pro
7
proti

0

zdržel se

1

Ověřovatelé:

Program:
1) Plnění usnesení, průběh akcí
2) Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo se společností SWIETELSKY stavební s.r.o. na stavbu
Rekonstrukce MK V Oleškách- Skrbeň
3) Dodatek ke Smlouvě o poskytnutí příspěvku na zajištění dopravní obslužnosti
4) Problematika nočního klidu
5) Provozování hazardních her na území obce
6) Zkušenosti s provozem rezervačního systému tenisového hřiště
7) Různé
- seznam projektů a záměrů na rok 2018
- rozpočtové opatření
Doplnění programu: Nebylo navrženo žádné doplnění.

Program byl schválen všemi hlasy.
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Ad 1) Plnění usnesení, průběh akcí
Usnesení 2/25/2017
ZO bere na vědomí výsledek výběrového řízení na zakázku „Přístavba dvou učeben k ZŠ
Skrbeň – ICT a AV technika“
plnění probíhá
Usnesení 3/25/2017
ZO rozhodlo o vyloučení uchazeče Šternstav CZ, spol. s r.o., IČ: 27798348 z výběrového
řízení na realizaci zakázky „Rekonstrukce místní komunikace V Oleškách – Skrbeň“.
provedeno
Usnesení 4/25/2017
ZO schvaluje výběr zhotovitele stavby „Rekonstrukce místní komunikace V Oleškách –
Skrbeň“ dle hodnocení nabídek, které provedla hodnotící komise a souhlasí s uzavřením
smlouvy o dílo se společností SWIETELSKY stavební s.r.o., IČ 48035599, nabídková cena
2.515.000,00 Kč bez DPH. Podpisem smlouvy o dílo je pověřen starosta.
plnění probíhá
Usnesení 4/26/2017
ZO schvaluje odkoupení pozemku p.č. 353/16 – orná půda v k.ú. Příkazy o výměře 3849 m2
od paní Marie Korpásové do majetku obce Skrbeň za cenu 117.130,00 Kč. Obec dále uhradí
náklady na vyhotovení kupní smlouvy a na vklad do katastru nemovitostí. Podpisem kupní
smlouvy je pověřen starosta.
provedeno
Usnesení 5/26/2017
ZO souhlasí s odkoupením pozemku p.č. 274/10 – zahrada v k.ú. Skrbeň o výměře 185 m2,
odděleného geometrickým plánem č. 567-50/2017od pozemku p.č. 274/3 – zahrada v k.ú.
Skrbeň, od spoluvlastníků pozemku Tomáše Gráce, MUDr. Milady Grácové a Mgr. Dagmar
Řezáčové do majetku obce Skrbeň za celkovou kupní cenu 9.250,00 Kč. Obec dále uhradí
náklady na vyhotovení kupní smlouvy a na vklad do katastru nemovitostí. Podpisem kupní
smlouvy je pověřen starosta.
provedeno
Usnesení 6/26/2017
ZO schvaluje Smlouvu o poskytnutí investičního příspěvku a o vzájemné spolupráci
v souvislosti s realizací stavby „Skrbeň – ulice Hynkovská, prodloužení vodovodu a tlakové
kanalizace“.
smlouva je podepsána všemi účastníky
Usnesení 7/26/2017
ZO schvaluje realizaci „venkovní tělocvičny“ na pozemku mezi dětským hřištěm u nádraží a
ulici Lipová v uspořádání dle návrhu společnosti COLMEX s.r.o. po úpravách dle požadavků
Seniorklubu.
cvičební stroje byly instalovány v průběhu srpna
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Usnesení 8/26/2017
ZO schvaluje poskytnutí těchto darů:
a) 5 000,- Kč pro neziskovou organizaci Nejste sami – mobilní hospic, z.ú.
b) 2 000,- Kč pro Linku bezpečí, z.s.
c) 10 000,- pro Skrbeňáček, o.s. (nákup mobilních přístřešků pro venkovní akce)
provedeno
Další informace:
 Těsně po minulém zasedání přišla žádost o příspěvek pro Střední školu a Základní školu
DC 90, s.r.o., jejíž jeden klient je skrbeňským občanem. Starosta stejně jako v minulých
letech rozhodl o poskytnutí daru 5.000,- Kč.
 Odkoupení drážního pozemku naproti železniční zastávky – podle poslední informace
stávající vláda už nestihne tento převod projednat a schválit, kupní smlouva tedy nebude
uzavřena v roce 2017.
 Obec zprostředkovala výmaz zástavního práva k pozemku p.č. st. 428 (malý pozemek pana
Jiřího Sedláčka uprostřed obecního pozemku v areálu Hradisko). Je to první krok k získání
tohoto pozemku a následně i stavby na něm, a to při zarovnání hranic v areálu po demolici
zchátralých objektů.
 Žádost o dotaci 450 tis. Kč od ministerstva vnitra na pořízení vozidla pro hasiče byla
úspěšná. Během podzimu bude seminář o technických podmínkách vozidel a dalším
postupu. Počátkem roku 2018 požádáme o dotaci 100 tis. Kč od krajského úřadu.
 Ministerstvo pro místní rozvoj rozhodlo o poskytnutí dotace i na některé projekty, které po
prvním hodnocení skončily jako „náhradní“. Mezi nimi je i rekonstrukce MK V Oleškách.
V současné době jsme zaslali doklady pro tzv. registraci akce, po které by mělo následovat
rozhodnutí o poskytnutí dotace. Ta může být až 1 mil. Kč.
 Aktuální informace o probíhajících akcích:
Přístavba školy
Školní rok byl zahájen bez omezení.
Práce se dokončují, je reálný předpoklad dodržení termínu dokončení v polovině září.
Případné překročení termínu při dokončení terénních úprav, dláždění dvora atd. je
akceptovatelné – došlo k řadě změn a víceprací.
Vícepráce/méněpráce +250 tis. – není definitivně vyčísleno.
Rekonstrukce komunikace V Oleškách
Jsou položeny asfaltové vrstvy, dokončují se dlaždičské práce.
Ke zdržení může dojít při zapravování dotčených stávajících vjezdů a z důvodu přípravy pro
položení chrániček pro optickou datovou síť.
Vícepráce/méněpráce – zatím nejsou vyčísleny.
Chodníky na hřbitově
Staveniště bylo předáno 27. července, žulové odseky už jsou ve Skrbeni, práce byly zahájeny
až dnes 4.9.. Firma ubezpečila, že termín dokončení dle smlouvy bude dodržen.
Výsadba za Křepelkou
Během týdne bude zahájena příprava pozemku pro výsadbu.
Vysazovat se bude v polovině října.
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Malování v průchodu Domu služeb
Dokončeno.
Výměna svítidel v Domě služeb
Provedeno.

Oprava propustku
V tomto týdnu by měla být zahájena oprava propustku přes Rábskou poblíž železničního
přejezdu za ulicí U Trati – havarijní stav.
Opravu provede pan Švancer.
Cena maximálně do 150 tisíc Kč.
Sbírka na opravu kostelních hodin
Výtěžek sbírky byl převeden na účet farnosti a p. faráře starosta požádal o informaci, zda je
už nějak proveden výběr firmy a upřesněno technické řešení opravy. Zatím bez odpovědi.
Usnesení 1/27/2017
ZO bere na vědomí informaci o plnění usnesení a průběhu akcí.
Hlasování:
pro
9

proti

0

zdržel se

0

Ad 2) Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo se společností SWIETELSKY stavební s.r.o. na
stavbu Rekonstrukce MK V Oleškách- Skrbeň
Dle podmínek výběrového řízení a smlouvy o dílo se předpokládalo, že staveniště bude
předáno tak, že práce budou moci být zahájeny kolem 15. června, potrvají 8 týdnů a budou
dokončeny do 25. srpna. S ohledem na práce na vodovodu se počítalo s prodloužením této
lhůty o 7 pracovních dnů. Z důvodu komplikací při výběrovém řízení a čekání na nabytí
právní moci stavebního povolení bylo staveniště předáno až 10. července. Z uvedených
důvodů se termín dokončení posouvá na10. září, což je předmětem Dodatku č. 1 k SOD.
Usnesení 2/27/2017
ZO schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo se společností SWIETELSKY stavební s.r.o.
na stavbu Rekonstrukce MK V Oleškách - Skrbeň, číslo smlouvy zhotovitele S18-036-0017.
Hlasování:
pro
9

proti

0

zdržel se

0

Ad 3) Dodatek ke Smlouvě o poskytnutí příspěvku na zajištění dopravní obslužnosti
Tak jako všechny obce máme s Olomouckým krajem uzavřenu Smlouvu o poskytnutí
příspěvku na zajištění dopravní obslužnosti. V čl. II. odst. 2 je text „Pro výpočet roční výše
příspěvku v letech 2015 až 2017 bude rozhodný počet obyvatel poskytovatele k 31.12.2013,
pokud nebude smluvními stranami sjednáno jinak.“

4

Olomoucký kraj nyní předkládá ke schválení Dodatek č. 1 ke Smlouvě, dle kterého se výše
uvedený text mění na toto znění:
„Pro výpočet roční výše příspěvku v letech 2018 až 2019 bude rozhodný počet obyvatel
poskytovatele k 1.1.2017 dle údajů zveřejněných Českým statistickým úřadem“.
Pro informaci:
Počet obyvatel Skrbeně k 31.12.2013 – 1204
Počet obyvatel Skrbeně k 1.1.2017 – 1175
Příspěvek obce na obyvatele – 70,- Kč
Usnesení 3/27/2017
ZO schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí příspěvku na zajištění dopravní
obslužnosti Olomouckého kraje.
Hlasování:
pro
9

proti

0

zdržel se

0

Ing. Špunar požádal o úpravu jízdního řádu autobusových linek 18 a 20 – přidat spoj
s odjezdem ze Skrbeně kolem 7:00 a upravit rozložení spojů odpoledne, aby nebyl překryv
s vlakovými spoji nebo přidat několik spojů vždy kolem 13:30, 14:30 apod. – současné spoje
jezdí v „celou“ hodinu. Možnosti zjišťujeme.
Diskuse:
Ing. Čehovský – ráno kolem 7:00 hod. jede vlak. Odpoledne se autobusy a vlaky v časech
shodují, navrhl by přesuny autobusů.
Starosta oslovil koordinátora IDSOK.
Ad 4) Problematika nočního klidu
Na žádost Bc. Vaďury, po e-mailové diskusi na toto téma, byl zařazen tento bod a uvedeny
následující údaje.
Přehled konaných tanečních zábav a obdobných venkovních akcí:
13.5. taneční zábava ve Farské zahradě
9.6. Rock na statku
29.7. taneční zábava na statku
5.8. taneční zábava ve Farské zahradě
18.8. rockotéka s faktorem strachu na statku
Stížnosti – pouze paní Vančurová, jiné stížnosti doručeny nebyly.
10.6. 3:23 hod.
17.6. 23:25 hod. po vodácké zábavě – této akci nebyla udělena výjimka z nočního klidu
19.8. 0:25 hod.

Diskuse:
Starosta – podal celkovou informaci o problematice dodržování nočního klidu v obci.
J. Jureček – na začátku roku by se měli zástupci spolků i jednotlivci, kteří chtějí pořádat akce
v obci, které překračují dobu nočního klidu, sejít a písemně oznámit všechny akce i s termíny
na celý rok.
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Starosta – navrhuje vyhlášku buď zachovat, nebo ji zrušit a znovu jako spoustu let dosud
respektovat dobu nočního klidu od 22:00 hodin do 6:00 hodin, s tím, že bude na každém, kdo
bude rušen, jak se dále rozhodne reagovat.
Bc. Vaďura – vyhláška je v současné podobě dle jeho názoru špatná. Obec ale potřebuje
nástroj pro regulaci. Výjimka by měla sloužit výhradně pro akce s konkrétním termínem,
který by se už nemohl měnit.
Ing. Bačík – na rušiče nočního klidu asi není žádný nástroj, navrhuje vyhlášku zrušit a také na
akce nepřispívat finančně.
Bc. Vaďura – vyhláška je nástroj, který umožňuje ukládat sankce dle přestupkového zákona.
V. Obšel – na akcích pořádaných hasiči není nikdy problém se s kapelami domluvit a od
určité hodiny zvuk ztlumit. Navrhuje odsunout hudební akce dál od centra obce, nejlépe na
Hradisko.
Ing. Bačík + další – není řešení. Zvuk se nese do větších vzdáleností. Na Farské zahradě je
zbudované zázemí pro tyto akce a na Hradisku by se muselo znovu toto všechno budovat a
byla by to zbytečně velká investice.
Bc. Vaďura – navrhl změnu vyhlášky. Do konce března nahlásit konkrétní akce, další
výjimky během roku nepovolovat.
Ing. Žižlavský – vyhlášku ponechat, ale uvést konkrétní akce. Bydlíme na venkově, proto jsou
hudební a taneční akce normální. Povolovat maximálně jednou za dva týdny.
Bc. Vaďura – povolit všechny akce do 24:00 hodin a vybrané akce do 02:00 hodin.
Starosta – projednávání zatím odložit, mluvit s lidmi a spolky jak na problém nahlíží. Novou
vyhlášku projednat a schválit na začátku příštího roku.
Ad 5) Provozování hazardních her na území obce
Zástupce společnosti SYNOT TIP, a.s., informoval starostu o záměru zřídit v části objektu
motorestu Zlatá křepelka kasino.
Tuto problematiku ošetřuje Zákon č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách
Při rozhodování o existenci kasina se uplatňují zejména § 12 a 98.
§ 98 Vydání povolení k umístění herního prostoru
(1) Obecní úřad vydá povolení k umístění herního prostoru,
a) splňuje-li žadatel podmínky stanovené v § 97 odst. 3 a § 99,
b) poskytl-li žadatel kauci podle § 100 a
c) nebude-li umístění herního prostoru v rozporu s obecně závaznou vyhláškou obce.
(2) V povolení k umístění herního prostoru obecní úřad povolí umístění herny nebo kasina,
provozování příslušné hazardní hry, provozní dobu herního prostoru a počet koncových
zařízení, jejichž prostřednictvím bude hazardní hra provozována, včetně uvedení jejich typu,
výrobního čísla a přesného počtu herních pozic.
(3) Povolení k umístění herního prostoru se vydává na dobu trvání právních účinků
základního povolení, nejdéle však na dobu 3 let.
§ 12 Obecně závazná vyhláška
(1) Obec může na základě jiného zákona 1) vydat obecně závaznou vyhlášku, ve které stanoví,
že bingo, technická hra, živá hra nebo turnaj malého rozsahu mohou být provozovány pouze
na místech a v čase určených obecně závaznou vyhláškou, nebo stanoví, na kterých místech a
v jakém čase je v obci provozování těchto hazardních her zakázáno, anebo stanoví, že
provozování těchto hazardních her je na celém území obce zcela zakázáno.
(2) Obec je povinna bez zbytečného odkladu zaslat Ministerstvu financí (dále jen
"ministerstvo") obecně závaznou vyhlášku přijatou podle odstavce 1, nejpozději však do 5
kalendářních dnů ode dne jejího vyhlášení.

6

Starosta navrhuje schválit obecně závaznou vyhlášku, kterou se povolí provozování kasina
pouze v ulici Na Křepelce 96/1 – viz např. OZV města Staré město v příloze podkladů. Podle
jeho názoru úplný zákaz hazardních her je zbytečný, vhodnější je přiměřená regulace.
Umožnění této činnosti zcela mimo obec a pouze v jednom objektu zamezí
nekontrolovatelnému negativnímu vlivu na občany v místě bydliště a současně umožní zvýšit
příjmy obce z daně z hazardních her.

Diskuse:
Ing. Bačík – je proti kasinu kdekoliv v obci i na Křepelce.
J. Jureček – když se nepovolí, lidi budou stejně jezdit jinde, stejně jako při zrušení hracích
automatů v hospodě.
Bc. Vaďura – žádné hazardní hry nejsou v pořádku, ale obec zatím neřešila žádný problém
spojený s jejich provozování a myslí si, že na Křepelce budou primárně návštěvníky řidiči
kamionů.
Ing. Gabrlíková – kasino je dostatečně daleko od centra obce, kdo chce, si ho stejně vyhledá
jinde a každý příjem do rozpočtu obce je dobrý.
Starosta – šlo by o příjem v řádech stovek tisíců. Už v dnešní době dostává obec příjmy
z hazardu a již několik roků z nich jsou vypláceny příspěvky na činnost dětí.
Po diskusi starosta navrhl hlasování:
1) Vyhláškou hazardní hry zakázat: 2 pro (Ing. Bačík, Ing. Čehovský)
2) Vyhláškou povolit provozování kasina pouze v budově motorestu v ulici Na Křepelce:
4 pro (starosta, Ing. Gabrlíková, V. Obšel, J. Jureček)
Nebyla dosažena nadpoloviční většina ani u jedné varianty.
Starosta – neřešením provozování hazardních her se připouští, že hernu nebo kasino může při
splnění všech zákonem stanovených podmínek kdokoliv zřídit kdekoliv v obci. Obec
nevyužila své právo a možnost provozování hazardních her regulovat.
Ad 6) Zkušenosti s provozem rezervačního systému tenisového hřiště
Rezervační systém se během července rozjížděl „rozpačitě“, protože obecná informace o jeho
spuštění vyšla až v srpnovém Inforu. V současné době je 27 registrovaných osob.
Část těch, kteří si zahrají, aniž by měli hřiště rezervováno, případně vůbec nejsou registrováni,
přichází na OÚ poplatek uhradit. Kdo a kdy ale hraje bez rezervace, nelze v plné míře zjistit.
Nohejbalisté hrávají pravidelně v neděli odpoledne, bez rezervace a placení, považovat to za
čas vyhrazený pro tento sport a skupinu lidí, stejně tak jako pro zápasy malé kopané.
Senioři požádali o podobnou slevu, jako má mládež.
Někteří tenisté tvrdí, že jedna hodina je málo, dvě hodiny jsou moc a navrhují možnost
rezervace na 1,5 hodiny.
Někteří navrhují, aby se jim posílal e-mail s vyčíslením, za které termíny a kolik mají platit,
protože zapomenou, kdy hráli. V přihlašovacím prostředí ale je „správa vašich rezervací“, kde
je přehled všech rezervovaných termínů.
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Diskuse:
Ing. Žižlavský – dodržovat rezervace, při problému spolupracovat se správcem. Sleva pro
seniory ano. Vyhradit pro spolky časy zdarma. Děti zdarma, pokud si na hřišti chtějí tenis jen
„vyzkoušet“.
Bc. Vaďura – najmout správce na dva měsíce a vynutit zajištění dodržování pravidel. Lze
provést i technická opatření, která nebudou ale zdarma – vouchery, platební terminál, čipový
systém, kartový systém apod.
Hlasování o slevě pro osoby nad 60 let: pro 7, zdrželi se 2 (starosta, J. Jureček)
Po proběhlé diskusi se provedou tyto změny v provozním řádu sportoviště:
- Zkrácení lhůty pro změnu rezervace ze 3 na 1 hodinu
- Sleva pro osoby od 60 – ti let věku na polovinu
O vyhrazení určeného času pro spolky, které by měly o využití hřiště zájem, zatím rozhodnuto
nebylo – provede se až v případě, že o to projeví zájem. Pokud by chtěly pořádat akci pro
veřejnost, úhrada by se nevyžadovala.
Ad 7) Různé
a)

Návrh projektů a záměrů pro rok 2018

V příloze je návrh projektů a záměrů, který by měl sloužit pro přípravu rozpočtu na rok 2018
včetně organizačního zabezpečení akcí určených k realizaci (včasné podání žádosti o dotace,
příprava výběrových řízení atd. již v roce 2017).
Diskuse:
Pan Jureček navrhl doplnit do seznamu zbudování zázemí sportoviště.
Ing. Žižlavský – navrhl začít s plánováním zázemí hřiště – sociální zařízení, dvě šatny,
posilovna, stolní tenis, kiosek. Vybudovat hrubou stavbu a postupně dobudovávat.
b) Rozpočtové opatření
Informaci podal starosta.
Usnesení 4/27/2017
ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 5/2017.
Hlasování:
pro
9

proti

0

zdržel se

0
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Diskuse:
Bc. Vaďura – dotaz, zda je k dispozici srovnání poskytovatelů svozu odpadů a různých
systémů. V některých obcích jsou ke každému domu k dispozici nádoby na tříděný odpad.
Starosta – myslí si, že to není v naší obci potřeba, máme dostatek nádob na tříděný odpad.
Navrhl uspořádat například každou první sobotu v měsíci sběr velkoobjemového odpadu.
J. Jureček – navrhl členům kontrolního výboru schůzi v měsíci září.
Závěr
Starosta poděkoval všem za účast a zasedání ukončil.

Zapsala: Lenka Spurná

Tomáš Spurný

Ověřili:
Ing. Jan Žižlavský

Jaroslav Jureček

Přílohy:
Pozvánka
Presenční listina
Podklady včetně příloh a doplnění
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