Zápis
z 29. zasedání Zastupitelstva obce Skrbeň,
které se konalo v pondělí 23. května 2022 od 18:30 v Domě služeb
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Účast:

9

Počet přítomných občanů:

7

Určení zapisovatele:

Lenka Spurná
pro

členů zastupitelstva, viz. presenční listina

9

proti

0

zdržel se 0

proti

0

zdržel se

1

proti

0

zdržel se

1

Ověřovatelé:
Miroslav Štanga
pro

8

Josef Fiala
pro

8

Program:
1) Plnění usnesení
2) Krajská dotace na vybavení JSDH
3) Žádosti o dary z rozpočtu obce
4) Oprava fasády budovy obecního úřadu a školní jídelny
5) Pronájem obecního hostince
6) Rozpočtová změna
7) Různé
Starosta navrhl změnit bod č. 5 z původního „Žádost o souhlas s podnájmem obecního
hostince“ na „Pronájem obecního hostince“ a doplnit za bod 5) tyto body:
•
•
•

Smlouva o spolupráci při výběru dodavatele zemního plynu
Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohoda o umístění stavby
ČEZd_ SoBS VB 27859/IV-12-8023067/Skrbeň,31RD,pč.413/24 - DTS,kNN,kVN,vVN.
Přezkoumání hospodaření obce za rok 2022

Výsledek hlasování: pro

9

proti

0

zdržel se 0

doplněný program byl schválen

1

Ad 1) Plnění usnesení
Usnesení č. 1/28/2022
ZO bere na vědomí zprávu o plnění usnesení.
Usnesení č. 2/28/2022
ZO schvaluje výsledek výběrového řízení na zhotovitele zakázky „Cyklostezka Skrbeň –
Příkazy, k.ú. Skrbeň“ a schvaluje uzavření smlouvy o dílo s předkladatelem nejvýhodnější
nabídky - se společností MODOS spol. s r.o., IČ 00576832.
Usnesení č. 3/28/2022
ZO schvaluje výsledek výběrového řízení na zhotovitele zakázky „Skrbeň - veřejné osvětlení
a rozhlas - V. etapa“ a schvaluje uzavření smlouvy o dílo s předkladatelem nejvýhodnější
nabídky - se společností SIGNALBAU a.s., IČ 258 40 819.
Usnesení č. 4/28/2022
ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 3/2022.
Žádosti o krajskou dotaci na cyklostezku Skrbeň – Příkazy nebylo vyhověno. Podáno bylo
20 žádostí o 28,3 mil. Kč, alokace 11 mil. Podpořeno bylo 6 projektů, ostatní jsou zařazeny do
seznamu náhradních projektů. Poslední z podpořených získal 76 bodů, Skrbeň měla 68 bodů,
Horka 65 bodů. Horka má šanci získat dotaci z tzv ITI Olomoucko, kde jsou financovány
projekty nad 6 mil. Kč, což úsek Skrbeň-Příkazy nesplňuje.
Ing. Žižlavský – dotaz, zda se bude stavět i bez dotace.
Starosta – ano bude.
Návrh usnesení:
ZO bere na vědomí zprávu o plnění usnesení.
Výsledek hlasování: pro

9

proti

0

zdržel se

0

Návrh byl schválen – Usnesení č. 1/29/2022

Ad 2) Krajská dotace na vybavení JSDH
Obec žádala o 14.000 Kč na pořízení 2 kusů zásahových obleků. Skutečná cena je 20.195 Kč.
Poskytnutá dotace je 8.900 Kč.
Návrh usnesení:
ZO schvaluje přijetí dotace 8.900 Kč z rozpočtu Olomouckého kraje na pořízení dvou kusů
zásahových oděvů pro jednotku SDH Skrbeň a schvaluje uzavření příslušné Smlouvy
o poskytnutí dotace s Olomouckým krajem.
Výsledek hlasování: pro

9

proti

0

zdržel se

0

Návrh byl schválen – Usnesení č. 2/29/2022
2

Ad 3) Žádosti o dary z rozpočtu obce
a) Linka bezpečí, z.s.
Žádají o příspěvek ve výši 7.500 Kč na provoz dětské krizové linky – viz žádost v příloze. Na
dotaz, jaké je využití této linky dětmi z našeho regionu, např. Olomouckého kaje, bylo
starostovi sděleno, že adresy zjišťují jen tehdy je-li potřebný zásah policie nebo orgánu
ochrany dětí atd.
V roce 2021 obec poskytla 5.000 Kč (usnesení 15/20/2021).
Statistiku využitelnosti poskytnutých příspěvků v Olomouckém kraji si nevedou.
Bc. Vaďura – obec by měla nárokovat za poskytnutý příspěvek například osvětu nebo
přednášku třeba dětem ve škole, případně vyvěsit nebo rozdat dětem letáčky nebo jakoukoliv
marketingovou službu.
Ing. Žižlavský a Ing. Čehovský navrhli poskytnout 5.000 Kč.

Návrh usnesení:
ZO schvaluje poskytnutí daru 5.000 Kč pro Linku bezpečí, z.s., IČ: 61383198.
Výsledek hlasování: pro

9

proti

0

zdržel se

0

Návrh byl schválen – Usnesení č. 3/29/2022

b) Zdravotní klaun, o.p.s.
Výši daru nekonkretizovali, žádost viz příloha. Doposud obec žádosti tohoto subjektu
nevyhověla.
Starosta – měla by to být spíše soukromá aktivita lidí, kteří mají blíže k této službě.
Ing. Žižlavský – je více žadatelů, přispíváme spíše vybraným subjektům, všechny podporovat
nelze. Je lepší dávat jen několika než po pár korunách všem žadatelům.

Návrh usnesení:
ZO nevyhovuje žádosti o poskytnutí daru pro Zdravotní klaun, o.p.s., IČ: 26547953.
Výsledek hlasování: pro

5

proti

0

zdržel se

4

Návrh byl schválen – Usnesení č. 4/29/2022

c) Seniorklub Skrbeň
Žádají o 30.000 Kč na vstupenky na kulturní akce a na částečnou úhradu zájezdů.
Doposud obec poskytla Seniorklubu v roce 2019 částku 25.000 Kč, v roce 2020 částku
25.000 Kč, v roce 2021 částku 15.000 Kč.

3

Pro srovnání – příspěvky obcí seniorklubům v okolí:
Křelov-Břuchotín
13.000 Kč
Horka nad Moravou 45.000 Kč
Příkazy
seniorklub nic nežádá, má drobný příjem z některých publikací,
které obec vydala

Starosta – Seniorklub ve Skrbeni je velmi aktivní.
Ing. Gabrlíková - příspěvek 30.000 Kč doporučuje, považuje ho za přiměřený.

Návrh usnesení:
ZO schvaluje poskytnutí daru 30.000 Kč pro Seniorklub Skrbeň, IČ: 01303465
Výsledek hlasování: pro

9

proti

0

zdržel se

0

Návrh byl schválen – Usnesení č. 5/29/2022

d) DSO Region Moravská cesta
Jedná se o dar, kterým obec podpoří tzv. přídědinské dětské letní tábory pořádané přímo
ve Skrbeni, pořadatelem je SDH Skrbeň. V plánu jsou dva turnusy, na každý turnus je třeba
podpora obce 10.000 Kč. Záležitost táborů byla projednána na 26. zasedání s usnesením
č. 5/26/2022.
Bc. Vaďura – dotaz, jaký je finanční vztah mezi DSO a SDH Skrbeň a kdo je pořadatelem a
jak v případě, že se některý turnus neuskuteční.
Starosta – vysvětlil kdo má jakou pozici a co řeší. Dar se poskytne až po skončení turnusů.

Návrh usnesení:
ZO schvaluje poskytnutí daru 10.000 Kč pro DSO Region Moravská cesta, IČ: 09944991 za
každý turnus přídědinského tábora uskutečněný v roce 2022.
Výsledek hlasování: pro

9

proti

0

zdržel se

0

Návrh byl schválen – Usnesení č. 6/29/2022

e) Vozík pro Daniela Smékala
Bc. Vaďura – předložil návrh, podle jeho vlastních slov nepochybně spojený s mnohými
kontroverzemi. Na stránkách Donio (je to platforma pro všechny, kteří chtějí změnit svůj nebo
něčí životní příběh) se pořádá dobrovolná sbírka na pořízení elektrického vozíku pro
4

skrbeňského občana Daniela Smékala. Navrhl poskytnout příspěvek 20.000 Kč z obecního
rozpočtu.
Ing. Čehovský – v čem spočívá kontroverznost.
Bc. Vaďura – vysvětlil, že vozík by se dal pořídit i prostřednictvím sociálních služeb, ale
nesmí tam mít žadatel dluhy na pojištění a kontroverzí by mohly být i důvody autonehody a
další věci.
Starosta – navrhl odložit projednání tohoto bodu na příští zasedání s tím, že někteří kolegové
tohoto občana vůbec neznají a téměř nikdo o sbírce nic nevěděl. Kolegové tak budou mít
možnost zjistit informace a poté budou moci zaujmout stanovisko.

Ad 4) Oprava fasády obecního úřadu a školní jídelny
Fasáda budovy obecního úřadu a školní jídelny je znečištěná, napadená řasami a mechy, na
některých místech drobně poškozená. Kromě samotné fasády je třeba ještě opravit sokl
(poškozené CETRIES desky, sklo nad vchodem do jídelny, klempířské prvky mezi soklem
a fasádou, zbytky konzol po rozvodech elektřiny, …). Na doporučení firmy dodávající
nátěrové hmoty jsme oslovili tři možné ověřené uchazeče. Po delší prodlevě zareagovali dva
z nich, přičemž jeden přijel na místo a fasádu si detailně prohlédl (Výškové práce Olomouc,
p. Husička), druhý z důvodu časové zaneprázdněnosti poslal na základě námi poskytnutých
podkladů nabídku předběžnou, kterou by v případě zájmu dopracoval (Spro stavby s.r.o.).
V obecním rozpočtu je na tento účel zatím 300 tis. Kč.
Nabídky:

oprava fasády – čištění a nátěr

ostatní opravy

289.008,50 Kč vč. DPH
371.470,00 Kč vč. DPH

43.500 Kč vč. DPH
nenaceněno

Výškové práce Husička:
Spro stavby:

Ing. Čehovský – dotaz, zda předložili referenční zakázky.
Starosta – potvrdil.
Bc. Vaďura – dotaz, zda by nestačilo očistit fasádu tlakovou vodou.
Starosta – vysvětlil, že to nestačí a informoval o postupu prací (očištění, vysprávky,
impregnace, nátěr)
Návrh usnesení:
ZO schvaluje zadání zakázky „Oprava fasády budovy obecního úřadu a školní jídelny“ firmě
Jiří Husička, IČ: 63316137.
Výsledek hlasování: pro

9

proti

0

zdržel se

0

Návrh byl schválen – Usnesení č. 7/29/2022

Ad 5) Pronájem obecního hostince
Nájemce obecního hostince pan Danczi požádal písemně o souhlas s podnájmem pro pana
Josefa Sulovského, a to od 1. června 2022. Pan Sulovský již v hostinci pracuje, s podmínkami

5

provozu je obeznámen. Dnes však pan Danczi vzal tuto žádost zpět a předložil výpověď
z nájmu. Současně žádá o možnost zkrácení výpovědní lhůty, která je dle smlouvy 6 měsíců.
Bc. Vaďura – navrhl v obecním zájmu nic neřešit a nájemní smlouvu dát rovnou panu
Sulovskému.
Starosta – je to proti zákonu a musí se to řešit stejně jako pronájmy jiných nemovitostí nebo
pozemků a zahrádek. Nejdříve v zákonné lhůtě zveřejnit a pokud bude více zájemců, tak
formou výběrového řízení vybrat nového nájemce. Navrhuje termín pro předložení nabídek
do 15.6., výpovědní lhůta 6 měsíců, minimální nájem 5.000 Kč. Jestliže žádný zájemce
nebude, poběží současnému nájemci výpovědní doba, dokud se nepodaří do jejího skončení
získat jiného zájemce.
Návrh usnesení:
ZO schvaluje zveřejnění záměru pronajmout obecní hostinec.
Výsledek hlasování: pro

9

proti

0

zdržel se

0

Návrh byl schválen – Usnesení č. 8/29/2022

Ad 6) Smlouva o spolupráci při výběru dodavatele zemního plynu
Společnost ENTERPLEX. s.r.o. nabízí pokračování spolupráce při výběru dodavatele
zemního plynu, nyní na období od 1.1.2023 do 31.12.2024.
Bez připomínek.

Návrh usnesení:
ZO souhlasí s uzavřením Smlouvy o spolupráci při výběru dodavatele zemního plynu na
období od 1.1.2023 do 31.12.2024 se společností ENTERPLEX, s.r.o.
Výsledek hlasování: pro

8

proti

0

zdržel se

1 (Vymětal)

Návrh byl schválen – Usnesení č. 9/29/2022

Ad 7) Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohoda o umístění
stavby ČEZd_ SoBS VB 27859/IV-12-8023067/Skrbeň,31RD,pč.413/24 DTS,kNN,kVN,vVN.
Jedná se o zařízení distribuční soustavy – Kabelové vedení nn, Kabelové vedení vn a Pilíře na
obecních pozemcích parc.č 624/1, 239/4, 413/81, 400/3, 239/1, 580/5, 413/6, 239/7, 400/10,
239/6, 413/26, 662/1, 400/4, 400/1, 155, 662/2 a 413/80 v k.ú. Skrbeň. Umístění trafostanice
už zastupitelstvo schvalovalo, trasa vysokonapěťového kabelu je v souladu s územním
plánem, rozvody k domům jsou běžná záležitost.

6

Bc. Vaďura – dotaz, zda firma provede v místě odstraněných kaštanů náhradní výsadbu.
Ing. Gabrlíková – náhradní výsadba se provádí zpravidla tam, kde je velká výstavba a kácí se
množství stromů, v tomto případě by na tom moc netrvala.
Starosta – výsadba se nemůže provádět na tom samém místě ale na místě k tomu vhodném a
lepším řešením by bylo si to provést sami a podle svého uvážení. Obec vysazuje poměrně dost
po celém okolí.

Návrh usnesení:
ZO schvaluje uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o
umístění stavby ČEZd_ SoBS VB 27859/IV-12-8023067/Skrbeň,31RD,pč.413/24 DTS,kNN,kVN,vVN.
Výsledek hlasování: pro

9

proti

0

zdržel se

0

Návrh byl schválen – Usnesení č. 10/29/2022

Ad 8) Přezkoumání hospodaření obce
Krajský úřad provedl ve dnech 17. a 18.5.2022 přezkoumání hospodaření obce za rok 2021
s výsledkem „Nebyly zjištěny chyby a nedostatky“. Zpráva bude součástí závěrečného účtu
obce, který bude projednán na dalším zasedání. Starosta navrhl, aby jako doposud byl o přezkoumání hospodaření obce za rok 2022 požádán krajský úřad.
Bez připomínek.

Návrh usnesení:
ZO schvaluje, aby o přezkoumání hospodaření obce Skrbeň za rok 2022 byl požádán Krajský
úřad Olomouckého kraje.
Výsledek hlasování: pro

9

proti

0

zdržel se

0

Návrh byl schválen – Usnesení č. 11/29/2022

7

Ad 9) Rozpočtová změna
Informaci podal starosta – viz podklady.
Bez připomínek.

Návrh usnesení:
ZO schvaluje rozpočtovou změnu č. 4/2022.
Výsledek hlasování: pro

9

proti

0

zdržel se

0

Návrh byl schválen – Usnesení č. 12/29/2022

Ad 10) Různé
a) Informace o změně složení školské rady
Starosta předal předsedkyní školské rady Mgr. Čechové slovo – informovala o proběhlých
změnách.
Za rodiče žáků je novou členkou školské rady paní Kateřina Sobotová, která nahradila Mgr.
Dagmar Rozbrojovou (požádala o změnu – její děti už nebudou od příštího školního roku
žáky ZŠ Skrbeň). Paní Sobotová je ve škole tajemnicí.
Bc. Vaďura – tajemnice nemůže být v pracovněprávním vztahu a zároveň být členkou školské
rady za rodiče. Je to proti zákonu. Musí proběhnout nový výběr.
Ing. Gabrlíková – rodiče o to moc zájem nemají.
Ing. Žižlavský – našel zákon a zjistil, že členkou školské rady paní Sobotová nemůže být
pouze v případě, že by byla pedagogickým pracovníkem. Překážka z titulu pracovněprávního
vztahu uvedena není.
Starosta – ověří a dá Mgr. Čechové na vědomí. Ta bude potom jednat dále.

b) Sekací stroj
Informaci podal starosta.
Obec má stále objednaný sekací stroj Kubota GZD 15. Termín dodání byl 1 Q 2022, později
změněný na polovinu dubna. Prodejce na začátku května oznámil, že tyto stroje nyní nejsou
k dispozici v celé Evropě a není jisté kdy se situace zlepší. Využili jsme jeho nabídku a
zapůjčili jsme si stroj SECO Starjet P6 PRO, který je rovněž vybaven hydraulickým výsypem
sběracího koše. Hradit budeme pouze provoz a údržbu. Výrobcem je společnost Seco
Industries, s.r.o. v Jičíně. Oproti Kubotě tento stroj není tak odolný, naopak má možnost
montáže radlice na odhrnování sněhu. Cena nového GZD 15 byla 446.490 Kč, cena SECO
8

Starjet P6 PRO je 234.900 Kč. Pokud se zapůjčený stroj osvědčí, zvážím odstoupení od
objednávky GZD 15 a zakoupili bychom SECO Starjet P6 PRO.
Bez připomínek.

c) Diskuze
•

Bc. Vaďura – pan Doubrava, který řeší v obci optickou síť, informoval, že při bouřkách
vypadává ve škole jistič, údajně slabý, a jejich zařízení nefungují.
Starosta – prověří, jen se podivil, že s panem Doubravou několikrát jednal a ten se
o problému nezmiňoval.

•

Ing. Žižlavský se dotázal, kdy bude zastupitelstvo řešit záležitosti související se záměrem
vybudování linky na třídění a zpracování komunálního odpadu. Mrzí ho a byl tím
překvapen, že se presentace pořádané ve Skrbeni zúčastnilo jen několik členů
zastupitelstva. Společně se starostou stručně informovali o tomto záměru. Starosta se
zúčastní opakované a jak doufá doplněné presentace v Olomouci. Do poloviny roku by se
obec měla rozhodnout, zda poskytne veškerý svůj komunální odpad pro tento projekt a do
konce roku, zda uhradí předpokládaný příspěvek na výstavbu zařízení nebo ho bude hradit
v ceně za převzetí odpadu. Podle poslední informace od manažera projektu jsou
připraveny příslušné smlouvy a budou v nejbližší době rozesílány na obce. Budou
předloženy k projednání na 30. zasedání zastupitelstva obce, které se bude konat 27.
června. Ing. Žižlavský uvedl, že projekt má ještě mnoho neznámých, některé parametry a
souvislosti nejsou konkretizovány.

Další dotazy nebyly vzneseny.

Starosta poděkoval všem za účast a ukončil zasedání zastupitelstva.

Přílohy zápisu:
1) Prezenční listina
2) Podklady včetně příloh a doplnění
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Zápis byl vyhotoven dne:

Zapisovatel:
Lenka Spurná

Ověřovatelé:
Miroslav Štanga

dne:

Josef Fiala

dne:

Starosta:
Tomáš Spurný

dne:
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