Zápis
z 28. zasedání Zastupitelstva obce Skrbeň,
které se konalo 23. října 2017 v Domě služeb
------------------------------------------------------------------------------------------------Účast:

7 členů zastupitelstva, od bodu 1 programu 8 členů zastupitelstva - viz
presenční listina
omluven Ing. Bačík

Počet přítomných občanů:

15

Určení zapisovatele:

Ing. Markéta Gabrlíková

proti

0

zdržel se

1

Ing. Jan Žižlavský
pro
6
proti

0

zdržel se

1

Ing. arch. Viktor Čehovský
pro
6
proti 0
zdržel se

1

pro

6

Ověřovatelé:

Program:
1) Informace předsedkyně školské rady
2) Plnění usnesení, průběh a příprava akcí
3) Dar pro Hospic na Sv. Kopečku
4) Dodatky ke smlouvám o dílo
5) Rozpočtové opatření
6) Různé
- Nařízení vlády č. 318/2017
- zpráva předsedy kontrolního výboru
- oprava ciferníků věžních hodina na kostele
- žádost společnosti Cetin – antény na škole
Doplnění programu:
- Zpráva předsedy kontrolního výboru o provedené kontrole plnění usnesení
- Darovací smlouvy – pozemky pro prodloužení vodovodu a kanalizace v Hynkovské ulici
Bc. Vaďura navrhl přesunout bod „oprava ciferníků věžních hodin“ z bodu různé před bod 4)
jako samostatný bod programu.
Program včetně doplnění a změny pořadí byl schválen všemi hlasy.
Schválený program:
1) Informace předsedkyně školské rady
2) Plnění usnesení, průběh a příprava akcí
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3)
4)
5)
6)
7)
8)

Dar pro Hospic na Sv. Kopečku
Oprava ciferníků věžních hodina na kostele
Dodatky ke smlouvám o dílo
Rozpočtové opatření
Zpráva předsedy kontrolního výboru o provedené kontrole plnění usnesení
Darovací smlouvy – pozemky pro prodloužení vodovodu a kanalizace v Hynkovské
ulici
9) Různé - Nařízení vlády č. 318/2017
- Spolek Odpady Olomouckého kraje - výhled
- žádost společnosti Cetin – antény na škole

Ad 1) Informace předsedkyně školské rady
Mgr. Lenka Baše, předsedkyně školské rady, informovala o programech jednání rady
konaných 27.6. a 20.9.2017.
- volby předsedy
- schválení dodatku školského vzdělávacího programu – povinný plavecký výcvik
- zapracování povinného předškolního vzdělávání do dokumentů školy
- projednání a schválení výroční zprávy za šk.r. 2016/2017
Bc. Vaďura:
- upozornil na ve zprávě uváděný nedostatek v materiálním zabezpečení školy, zejména
školní družiny
- ve výroční zprávě postrádá informace o mateřské škole
starosta:
- vysvětlil, že doposud byla školní družina v učebně, nyní bude možno využívat
jazykovou učebnu v nové přístavbě. Zájem o umístění ve školní družině je ale tak
velký, že muselo být otevřeno nové oddělení, takže vždy bude jedno oddělení opět
v učebně, což není tak komfortní, jak kdyby měla družina samostatnou místnost. Pro
pracovní výchovu bude nyní využíváno bývalé kadeřnictví, což také umožní přemístit
některé pomůcky a vybavení ze školy a uvolnit místo pro práci družiny apod.
Usnesení 1/28/2017
ZO bere na vědomí zprávu předsedkyně školské rady.
Hlasování:
pro
8

proti

0

zdržel se

0

2

Ad 2) Plnění usnesení, průběh a příprava akcí
- Přístavba školy – dokončeno, zkolaudováno
celkové náklady: stavba
vybavení ICT a AV technikou
nábytek

4.022.490
1.547.361
182.060
5.751.911

technický dozor
koordinátor BOZP
venkovní úpravy
brána
výměna některých radiátorů topení, ventilátory na WC, ….
- Rekonstrukce komunikace V Oleškách – dokončeno, zkolaudováno, dotace 1 mil. Kč je na
účtu obce, kompletuje se závěrečné vyhodnocení akce a vyúčtování. Připravuje se projekt
výsadby zeleně – náklady na 1. etapu cca 70 tis. Kč.
- Chodníky na hřbitově – dokončeno. Zůstalo dost dlažebního kamene, lze tedy případně
vydláždit i jiné plochy. Pan Jureček upozornil na poškozené obrubníky ve vjezdu na
hřbitov – starosta odpověděl, že oprava bude provedena do týdne.
- Výsadba za IP 18 Křepelkou – provedeno, předání bude asi v tomto týdnu.
Příprava projektů na rok 2018:
- Rekonstrukce rozvodů v ZŠ – projekt rekonstrukce topení je před dokončením, je
dohodnuta schůzka s projektantem elektro.
- Obnova dětských hřišť – ministerstvo pro místní rozvoj už vyhlásilo příjem žádostí
o dotace, termín je do poloviny ledna 2018. Na téma podoby dětských hřišť proběhla
anketa na schůzkách v mateřské škole, dva rodiče zaslali svá doporučení e-mailem, ve
škole děti vybraly nejžádanější herní prvky. Mgr. Martiník, který provádí revize
našich dětských hřišť, připravuje studii budoucího uspořádání a typu herních prvků.
- Prodloužení vodovodu a kanalizace „Pod Hradiskem“ – probíhá územní řízení, ihned
poté bude připravena dokumentace pro stavební povolení a výběr zhotovitele.
- Pořízení auta pro hasiče – 31. října bude v Brně konzultační seminář ohledně dalšího
postupu, zúčastní se starosta obce a velitel jednotky SDH.
- Rekonstrukce veřejného osvětlení v návaznosti na kabelizaci rozvodů ČEZ – projekt je
objednán u pana Petra Vodáčka (56.000 Kč), který projektuje i rekonstrukci osvětlení
v rámci rekonstrukce silničního průtahu.
- Příprava bydlení pro seniory – máme vytipováno několik podobných objektů, které
hodláme navštívit – termín bude sdělen případným dalším zájemcům.
- Návrh úpravy ulice Nová čtvrť – připravuje Ing. Čehovský
Bc. Vaďura:
- V informaci není uvedena 2. etapa venkovní tělocvičny – doplnění venkovních fitness
strojů.
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starosta:
- Pro tento záměr není nutná příprava stavebního povolení nebo žádosti o dotaci, není
tedy nutno řešit v předstihu, jako je tomu u jiných záměrů. Podle jeho názoru by
2. etapou měla být instalace workoutové sestavy pro mladé, kteří se po ní už ptali a
nyní jezdí cvičit do Olomouce.
Ing. Žižlavský:
- Podpořil by raději prvky pro mládež. Za nejvíce potřebné považuje ale vybudování
sociálního zařízení na hřišti s návazným rozšířením o další prostory (posilovna, …).
starosta:
- Návrhů bylo v posledních letech zpracováno několik, nikdy ale nebylo vybráno
konkrétní řešení. Výběr musí být tedy opakován, je ale nezbytné respektovat finanční
možnosti obce.
Ing. Čehovský:
- Je třeba zvolit projekt umožňující výstavbu po etapách. Takovou studii už předkládal.
Usnesení 2/28/2017
ZO bere na vědomí informaci o plnění usnesení a průběhu a přípravě akcí.
Hlasování:
pro
8

proti

0

zdržel se

0

Ad 3) Dar pro Hospic na Sv. Kopečku
Starosta navrhl poskytnout jako každoročně dar ve výši 10.000 Kč. Jiný návrh nebyl.
Usnesení 3/28/2017
ZO schvaluje poskytnutí daru 10.000,- Kč pro Hospic na Svatém Kopečku.
Hlasování:
pro
8

proti

0

zdržel se

0

Ad 4) Oprava ciferníků věžních hodina na kostele
Starosta dostal od pana faráře nabídky dvou firem, obě byly levnější, než původně
požadovaných 150 tis. Kč. Ve všech parametrech ale nebyly zcela srovnatelné. Starosta
doporučil požádat o jejich doplnění a upřesnění.
Bc. Vaďura:
Nabídl panu faráři, že oslovení firem provede. Získal čtyři nabídky, z nichž nejvhodnější se
jeví nabídka firmy Daniel Macháč – hodinář Rýmařov. Má dvě varianty lišící se kvalitou
provedení. Obě varianty počítají s podsvícením.
varianta 1
varianta 2

102 000 Kč
128 000 Kč
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financování:
výtěžek sbírky pořádané obcí
výtěžek sbírky v kostele
zůstatek sbírky z r. 2010
k dofinancování chybí

26 500 Kč
18 631 Kč
26 700 Kč
30 169 Kč - var. 1
56 169 Kč - var. 2

pan Jureček:
- Jakou částkou přispěje farnost.
Bc. Vaďura:
- Farnost letos investuje do výměny lavic a oken.
Starosta:
- Je rád, že obec nepřistoupila na první návrh a neposkytla farnosti požadovaný
příspěvek 150 tis. Kč. Ukázalo se, že nabídka byla předražená a technicky zastaralá.
Nyní za podstatně menší cenu bude kvalitnější řešení.
V diskusi bylo podpořeno dofinancovat variantu 2.
Usnesení 4/28/2017
ZO schvaluje poskytnutí účelového příspěvku Římskokatolické farnosti Skrbeň ve výši
56.300,- Kč na rekonstrukci ciferníků věžních hodin na kostele ve Skrbeni.
Hlasování:
pro
8

proti

0

zdržel se

0

Ad 5) Dodatky ke smlouvám o dílo
viz podklady
Usnesení 5/28/2017
ZO schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo se společností S.M. - Olomouc s.r.o.
na realizaci stavby „Přístavba dvou učeben k základní škole Skrbeň“.
Hlasování:
pro
8

proti

0

zdržel se

0

Ad 6) Rozpočtové opatření
viz podklady
Usnesení 6/28/2017
ZO schvaluje rozpočtového opatření č. 7/2017.
Hlasování:
pro
8

proti

0

zdržel se

0
5

Ad 7) Zpráva předsedy kontrolního výboru o provedené kontrole plnění usnesení
Pan Jureček informoval o výsledku provedené kontroly – všechna usnesení byla splněna
s výjimkou převodu pozemku p.č. 580/6 do majetku obce (čeká se na schválení vládou).
Usnesení 7/28/2017
ZO bere na vědomí zprávu předsedy kontrolního výboru o provedené kontrole plnění usnesení
z 21. až 27. zasedání zastupitelstva obce.
Hlasování:
pro
8

proti

0

zdržel se

0

Ad 8) Darovací smlouvy – pozemky pro prodloužení vodovodu a kanalizace
v Hynkovské ulici
viz doplnění podkladů
Usnesení 8/28/2017
ZO schvaluje přijetí daru – bezúplatné nabytí pozemků p.č. 432/41, 53, 55 a 57 – vše orná
půda v k.ú. Skrbeň do majetku obce Skrbeň, a to při splnění podmínek uvedených ve
„Smlouvě o poskytnutí investičního příspěvku a o vzájemné spolupráci v souvislosti
s realizací stavby Skrbeň – ulice Hynkovská, prodloužení vodovodu a tlakové kanalizace“.
Podpisem darovacích smluv je pověřen starosta.
Hlasování:
pro
8

proti

0

zdržel se

0

Různé
a) Nařízení vlády č. 318/2017 Sb., o výši odměn členů zastupitelstev územních
samosprávných celků
viz podklady
Na návrh starosty bylo hlasováno o níže uvedeném usnesení (jiný návrh předložen nebyl).
Usnesení 9/28/2017
ZO stanovuje v souladu s Nařízením vlády č. 318/2017 Sb., s účinností od 1.1.2018 odměny
za výkon funkce neuvolněných členů zastupitelstva obce Skrbeň.
Hlasování:
pro
6

proti

0

zdržel se

2 (Jureček, Vaďura)
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b) Spolek odpady Olomouckého kraje – výhled
Starosta přednesl aktuální informaci:
Původní záměr prověřit a případně iniciovat vstup soukromého kapitálu do vybudování
zařízení na energetické využití odpadu zřejmě nevyjde. Protože se blíží zákaz nebo zásadní
omezení možnosti skládkování směsného domovního odpadu, podle posledních informací
spolek nabídne svým členům společné výběrové řízení na zajištění firmy, která za použití
jakékoliv vhodné technologie odpad z obcí zlikviduje. Problém je, že nebude možno soutěžit
o systém sběru a svozu, protože toto je v rámci kraje zajišťováno mnoha samostatnými
subjekty. Rozhodnutí, zda nabídku společného výběrového řízení přijmou, budou muset obce
projednat zřejmě na začátku roku 2018.
c) Antény na školní budově
Pan Petr Bednařík informoval o tom, že petici požadující posílení signálu pro mobilní
telefony adresovanou společnosti T-mobil podepsalo 398 občanů.
Starosta podrobně popsal dosavadní korespondenci se společností CETIN, která už nyní má
na školní budově své zařízení a v budoucnu by ho využíval i T-mobil.
Považoval za důležité prověřit, zda nové zařízení, které bude větší a těžší a vyžádá si úpravy
elektroinstalace, nepoškodí konstrukci střechy a stropu a nepřinese další případné problémy.
Současně vyjádřil názor, stejně tak jako Ing. Gabrlíková, že nové zařízení nepřispěje
k pěknému vzhledu školní budovy.
V diskusi se k technickému řešení vyjádřil Bc. Vaďura a pan Petr Bednařík. Jiná, než
navrhovaná technologie, není v našich podmínkách použitelná.
Při jednáních se společností CETIN bude vhodné požadovat poskytnutí nějakých výhod,
například bezplatné připojení k internetu pro školu a obecní objekty apod.
Závěr:
Starosta požádá o předložení konkrétního návrhu nájemní smlouvy, kterou projedná
zastupitelstvo.
d) Užívání fotbalového hřiště fotbalisty z jiných obcí
Pan Jureček se dotázal, kolik platí za užívání skrbeňského fotbalového hřiště hráči z Příkaz.
Starosta odpověděl, že doposud po nich žádnou platbu nepožadoval, přestože úhradu sami
nabízeli. Bylo to zatím pouze v několika případech, kdy měli podmáčené hřiště.
Způsob placení pro cizí spolky doposud řešen nebyl.
Pan Jureček navrhl placení za užívání fotbalového hřiště pro cizí spolky 100,- Kč/hodinu.
Schvalování návrhu neproběhlo.
e) Způsob využití bývalého holičství v Domě služeb
Bc. Vaďura se dotázal, proč nebylo zastupitelstvo seznámeno se žádostí Seniorklubu
o poskytnutí bývalého holičství.
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Starosta odpověděl, že zmiňovaná žádost byla podána po přijetí usnesení zastupitelstva, že
tyto prostory budou poskytnuty škole. Proto nepovažoval za potřebné o žádosti zastupitelstvo
informovat.
Bc. Vaďura – předpokládal, že přístavba školy řeší i místo pro instalaci keramické pece a teď
se dozvídá, že pec je v bývalém holičství.
Ing. Gabrlíková – s místem pro pec se v přístavbě počítalo, ale po jejím dokončení bylo
rozhodnuto pec přemístit do holičství, protože by ve škole zcela zbytečně docházelo
k poškozování a znečištění podlahové krytiny a nábytku při práci dětí s keramickou hlínou
atd. Navíc je třeba respektovat, že i na 1. stupni základní školy bude kladen důraz na pracovní
výchovu, tedy např. i řezání, pilování apod., což ve škole provádět nelze a bývalé holičství je
k tomu vhodné.
Starosta – jedním z rozvojových záměrů obce je přístavba za Domem služeb, kde by byly
místnosti pro polytechnickou výuku. Potom se může bývalé holičství uvolnit. Není
samozřejmě vyloučeno, že někdo bude chtít holičství provozovat.
Přítomní zástupci Seniorklubu několikrát argumentovali tím, že mají potřebu se scházet a pro
mnoho jejich členů jsou schody v Domě služeb obtížně překonatelné. Proto chtějí využít
bývalé holičství v přízemí.
Starosta informoval o tom, že střední zděnou příčku v holičství nelze zbourat, protože nese
kovové podpěry starého trámového stropu. Místnost tedy nevyhovuje scházení cca 35 lidí
(počet uvedený paní Martou Studenou).
Někteří členové zastupitelstva navrhovali seniorům scházení se v obecním sále nebo
v salonku hospody Na Návsi. Obě možnost senioři odmítli jako pro ně nevhodné.
Dále padl opakovaně návrh rekonstruovat faru a vybudovat tam tzv. komunitní centrum, na
což lze získat dotace. Bohužel, obec vyzývá farnost k rekonstrukci fary několik let, avšak
bezvýsledně.
Ing. Čehovský dokonce poskytl farnosti zpracovanou studii, jak by mohla být rekonstrukce
řešena.
Bc. Vaďura navrhl zrušit usnesení č. 10/24/2017, kterým se schválilo poskytnutí holičství
škole a schválit usnesení, dle kterého bude proveden výběr zájemců o využití prostor
holičství, přičemž se nemusí nutně jednat o komerční účely.
Protože nebylo k dispozici přesné znění usnesení 10/24/2017, které má být zrušeno, odmítl
Ing. Žižlavský hlasovat. S tím se ztotožnili i někteří další členové zastupitelstva a k hlasování
nedošlo.
Část přítomných seniorů odešla s tím, že Seniorklub oslaví 10. výročí svého založení a zřejmě
bude muset skončit, protože mu nebyly poskytnuty prostory bývalého holičství.
Starosta prověří možnost instalace výtahu plošiny do Domu služeb.
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Závěr
Starosta poděkoval všem za účast a zasedání ukončil.

Zapsala: Ing. Markéta Gabrlíková

Tomáš Spurný

Ověřili:
Ing. Jan Žižlavský

Ing. arch. Viktor Čehovský

Přílohy:
Pozvánka
Presenční listina
Podklady včetně příloh a doplnění

9

