Zápis
z 29. zasedání Zastupitelstva obce Skrbeň,
které se konalo 11. prosince 2017 v Domě služeb
------------------------------------------------------------------------------------------------Účast:

5 členů zastupitelstva - viz presenční listina
Omluveni: Ing. Žižlavský, Ing. Bačík, Bc. Vaďura, Vratislav Obšel

Počet přítomných občanů: 0
Určení zapisovatele:
Lenka Spurná
pro

5

proti

0

zdržel se

0

0

zdržel se

0

zdržel se

0

Ověřovatelé:
Jaroslav Jureček
pro

5

proti

Ing. arch. Viktor Čehovský
pro

5

proti

0

Program:
1) Plnění usnesení – zpráva předsedy kontrolního výboru
2) Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo se společností SWIETELSKY stavební s.r.o. na
stavbu Rekonstrukce MK V Oleškách – Skrbeň
3) Nájemní smlouva – CETIN
4) Místní poplatek za odpad na rok 2018
5) Žádost o dotaci na obnovu dětských hřišť
6) Smlouva o budoucí smlouvě kupní, pozemek p.č. st. 428 – zast. pl. a nádvoří v k.ú.
Skrbeň
7) Výběr zhotovitele stavby „Skrbeň – Hynkovská, prodloužení vodovodu a tlakové
kanalizace“
8) Rozpočtové provizorium
9) Zmocnění k provádění rozpočtových změn do konce roku 2017
10) Různé
Nebyly žádné návrhy na doplnění programu.
Program byl schválen 5 hlasy.

1

Ad 1) Plnění usnesení – zpráva předsedy kontrolního výboru
Zprávu přednesl předseda kontrolního výboru pan Jureček.
Všechna usnesení byla splněna s výjimkou usnesení 3/19/2016 (odkup drážního pozemku) a
usnesení 8/28/2017 (probíhá příprava – závisí na součinnosti vlastníků dotčených pozemků).
Starosta dodal ke kontrole všechny potřebné dokumenty.
Usnesení 1/29/2017
ZO bere na vědomí zprávu o plnění usnesení.
Hlasování:
pro
5

proti

0

zdržel se

0

Ad 2) Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo se společností SWIETELSKY stavební s.r.o. na
stavbu Rekonstrukce MK V Oleškách- Skrbeň
Dodatek řeší méněpráce a vícepráce. Předkládá se až nyní, protože nebylo k dispozici
zaměření víceprací. Návrh dodatku byl oproti znění doručenému v podkladech pro zasedání
upraven, hodnota víceprací byla snížena na 91 263,16 Kč + DPH (původně 104.251,40 Kč).

Usnesení 2/29/2017
ZO schvaluje Dodatek č. 2 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
5

proti

0

zdržel se

0

Ad 3) Nájemní smlouva – CETIN
Informaci podal starosta.
V příloze je návrh nájemní smlouvy, která řeší podmínky umístění výkonnějšího zařízení
společnosti CETIN na budově základní školy. V současné době čekáme na statické posouzení
a další požadované doklady.
Smlouvu starosta podepíše, až budou ze strany nájemce doloženy všechny požadované
dokumenty.

Usnesení 3/29/2017
ZO schvaluje uzavření nájemní smlouvy se společností Česká telekomunikační infrastruktura
a.s. na část budovy č.p. 122 pro účely umístění a provozování zařízení nájemce dle
předloženého návrhu.
Hlasování:
pro
5

proti

0

zdržel se

0

2

Ad 4) Místní poplatek za odpad na rok 2018
Informaci podal starosta.
Po projednání ve finančním výboru je navrženo ponechat stávající výši poplatku 396,- Kč.
Kalkulace včetně návrh vyhlášky je v příloze. Od předchozí vyhlášky o místním poplatku „za
odpad“ se návrh liší drobnými úpravami vyplývajícími z novely zákona a dále v tom, že
dosavadní osvobození pro poplatníky, kteří se zdržují po celý kalendářní rok mimo území
České republiky je nahrazeno úlevou pro poplatníky zdržující se mimo území České
republiky nepřetržitě v příslušném kalendářním roce déle než 3 měsíce. Tato změna reaguje
na případy studijních pobytů apod.
Usnesení 4/29/2017
ZO schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2017, o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
Poplatek na rok 2018 je stanoven na 396,- Kč za osobu.
Hlasování:
pro
5

proti

0

zdržel se

0

Ad 5) Žádost o dotaci na obnovu dětských hřišť
Informaci podal starosta.
Na základě studie budoucího uspořádání a vybavení dětského hřiště u železniční zastávky a
Nadymač je připravena žádost o dotaci. Lze žádat o dotaci z programu Podpora obnovy a
rozvoje venkova 2018 ministerstva pro místní rozvoj (až 400 tis. Kč) a z Programu obnovy
venkova Olomouckého kraje 2018, dotační titul Podpora budování a obnovy infrastruktury
obce (až 500 tis. Kč). Program ministerstva je již vyhlášen, podmínky krajského programu
budou definitivně schváleny krajským zastupitelstvem 18.12.2017. Souběh dotací je možný.
Vzhledem k současnému neuspokojivému, až havarijnímu stavu obou dětských hřišť by bylo
žádoucí obměnu provést co nejdříve. Z toho důvodu starosta navrhl provedení výběrového
řízení na zhotovitele bez ohledu na výsledek posouzení žádostí o dotace, a to co nejdříve.

Usnesení 5/29/2017
ZO schvaluje podání žádosti o dotaci na realizaci akce „Obnova dětských hřišť v obci
Skrbeň“ (týká se dětského hřiště u železniční zastávky a na „Nadymači“):
a) z programu Podpora obnovy a rozvoje venkova 2018 ministerstva pro místní rozvoj
b) z Programu obnovy venkova Olomouckého kraje 2018, dotační titul Podpora budování a
obnovy infrastruktury obce
Hlasování:
pro
5

proti

0

zdržel se

0

Usnesení 6/29/2017
ZO schvaluje provedení výběrového řízení na zhotovitele akce „Obnova dětských hřišť v obci
Skrbeň“.
Hlasování:
pro
5

proti

0

zdržel se

0
3

Ad 6) Smlouva o budoucí smlouvě kupní, pozemek p.č. st. 428 – zast. plocha a nádvoří
v k.ú. Skrbeň
Jedná se o malý pozemek uprostřed obecního pozemku p.č. 432/19 v areálu Hradisko.
Celková kupní cena je navržena ve výši 600,- Kč. Návrh smlouvy je v příloze.
Usnesení 7/29/2017
ZO schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě kupní, pozemek p.č. st. 428 – zast. plocha
a nádvoří v k.ú. Skrbeň, dle předloženého návrhu.
Hlasování:
pro
5

proti

0

zdržel se

0

Ad 7) Výběr zhotovitele stavby „Skrbeň – Hynkovská, prodloužení vodovodu a tlakové
kanalizace“
Informaci podal starosta.
Na stavbu je vydáno územní rozhodnutí a probíhají jednání o převodu dotčených pozemků do
majetku obce. Souběžně bude vhodné provést výběr zhotovitele, aby nedošlo ke zbytečnému
opoždění realizace stavby. Nabídky by měly být doručeny do 31.1.2018

Usnesení 8/29/2017
ZO souhlasí s provedením výběrového řízení na zhotovitele stavby „Prodloužení vodovodu a
kanalizace v ul. Hynkovská“.
Hlasování:
pro
5

proti

0

zdržel se

0

Ad 8) Rozpočtové provizorium
Protože rozpočet obce na rok 2018 bude projednán a schválen až během 1. čtvrtletí 2018,
musí být do doby schválení rozpočtu schváleno rozpočtové provizorium včetně jeho pravidel.

Usnesení 9/29/2017
ZO schvaluje rozpočtové provizorium pro hospodaření obce v roce 2018 do doby schválení
rozpočtu obce, nejdéle do 30.4.2018. Rozpočtové provizorium se řídí těmito pravidly:
a) Vychází z nezbytných provozních a kapitálových výdajů. Výdaje v tomto období nesmí
přesáhnout 30% výdajů v roce 2017.
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 2018 neinvestiční dotaci na
provoz ve výši 1/3 dotace podle skutečnosti z roku 2017.
Hlasování:
pro
5

proti

0

zdržel se

0

4

Ad 9) Zmocnění k provádění rozpočtových opatření
Pro případ, že by bylo v období od posledního zasedání zastupitelstva do konce roku nutno
provádět rozpočtová opatření, která jsou v kompetenci zastupitelstva, využívá se možnosti
dané § 102 odst. (2), písm. a) zákona o obcích, dle které rada obce, v našem případě starosta,
provádí rozpočtová opatření v rozsahu stanoveném zastupitelstvem.

Usnesení 10/29/2017
ZO zmocňuje starostu prováděním nezbytných rozpočtových změn v období do konce roku
2017. O provedených rozpočtových změnách bude starosta informovat zastupitelstvo obce na
nejbližším zasedání.
Hlasování:
pro
5

proti

0

zdržel se

0

Ad 10) Různé
a) Auto pro hasiče - dotace
Informaci podal starosta.
Krajské zastupitelstvo 18. prosince kromě jiných dotačních programů bude schvalovat i
Program na podporu JSDH 2018. Součástí programu je dotační titul DT 2 - Dotace pro JSDH
obcí Olomouckého kraje na nákup dopravních aut a zařízení 2018. Dotace 100 tis. Kč je
nároková – pro ty obce, které mají příslib dotace z ministerstva vnitra na pořízení dopravního
vozidla (450 tis. Kč). Musí být ale samozřejmě požádáno.
Předpokládaná cena = 2,2 mil. Kč. Lhůta pro dodání je až 7 měsíců od podpisu smlouvy.
Z toho důvodu je potřebné provést výběrové řízení co nejdříve.
Pan Jureček informoval o návštěvě dodavatele automobilu v Poličce.

Usnesení 11/29/2017
ZO schvaluje podání žádosti o dotaci z Programu na podporu JSDH 2018, DT 2 - Dotace pro
JSDH obcí Olomouckého kraje na nákup dopravních aut a zařízení 2018.
Hlasování:
pro
5

proti

0

zdržel se

0

Usnesení 12/29/2017
ZO schvaluje provedení výběrového řízení na dodání vozidla pro zásahovou jednotku SDH
Skrbeň.
Hlasování:
pro
5

proti

0

zdržel se 0

5

Závěr
Starosta poděkoval všem za účast a zasedání ukončil.

Zapsala: Lenka Spurná

Tomáš Spurný

Ověřili:
Jaroslav Jureček

Ing. arch. Viktor Čehovský

Přílohy:
Pozvánka
Presenční listina
Podklady včetně příloh a doplnění

6

