Zápis
z 30. zasedání Zastupitelstva obce Skrbeň,
které se konalo v pondělí 27. června 2022 od 18:30 v Domě služeb
-------------------------------------------------------------------------------------------------

Účast:

8 členů zastupitelstva, viz. presenční listina

Počet přítomných občanů:

2

Určení zapisovatele:

Ing. Markéta Gabrlíková

pro

7

proti

0

zdržel se

1

zdržel se

1

zdržel se

1

Ověřovatelé:
Ing. arch. Viktor Čehovský
pro

7

proti

0

Ing. Vladimír Vymětal
pro

7

proti

0

Program:
1) Plnění usnesení
2) Zpráva předsedkyně školské rady
3) Závěrečný účet, účetní závěrka obce a školy
4) Pronájem obecní hospody
5) Smlouva o smlouvě budoucí o převzetí a likvidaci odpadů se Servisní společností odpady
Olomouckého kraje a.s.
6) Směna pozemků v lokalitě Nad Oleškami
7) Dary z rozpočtu obce /doplnění o dar pro farnost/
8) Zhodnocování volných finančních prostředků obce
9) Rozpočtové opatření
10) Různé – doplnění o:
- záměr prodat část p.č. 90 – zahrada
- dodatek č. 2 ke statutu Fondu obnovy a rozvoje splaškové kanalizace

Výsledek hlasování: pro

8

proti

0

zdržel se 0

doplněný program byl schválen
1

Ad 1) Plnění usnesení
Usnesení č. 1/29/2022
ZO bere na vědomí zprávu o plnění usnesení.
Usnesení č. 2/29/2022
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. smlouva byla podepsána
Usnesení č. 3/29/2022
ZO schvaluje poskytnutí daru 5.000 Kč pro Linku bezpečí, z.s., IČ: 61383198. provedeno
Usnesení č. 4/29/2022
ZO nevyhovuje žádosti o poskytnutí daru pro Zdravotní klaun, o.p.s., IČ: 26547953.
Usnesení č. 5/29/2022
ZO schvaluje poskytnutí daru 30.000 Kč pro Seniorklub Skrbeň, IČ: 01303465. provedeno
Usnesení č. 6/29/2022
ZO schvaluje poskytnutí daru 10.000 Kč pro DSO Region Moravská cesta, IČ: 09944991,
za každý turnus přídědinského tábora uskutečněný v roce 2022.
Usnesení č. 7/29/2022
ZO schvaluje zadání zakázky „Oprava fasády budovy obecního úřadu a školní jídelny“ firmě
Jiří Husička, IČ: 63316137.
smlouva o dílo byla podepsána, práce by měly proběhnout od 27.6 do 27.7.2022
Usnesení č. 8/29/2022
ZO schvaluje zveřejnění záměru pronajmout obecní hostinec. zveřejněno
Usnesení č. 9/29/2022
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. podepsáno
Usnesení č. 10/29/2022
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.

podepsáno
Usnesení č. 11/29/2022
ZO schvaluje, aby o přezkoumání hospodaření obce Skrbeň za rok 2022 byl požádán Krajský
úřad Olomouckého kraje. žádost byla odeslána
Usnesení č. 12/29/2022
ZO schvaluje rozpočtovou změnu č. 4/2022.
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Návrh usnesení:
ZO bere na vědomí zprávu o plnění usnesení.
Výsledek hlasování: pro

8

proti

0

zdržel se

0

Návrh byl schválen – Usnesení č. 1/30/2022

Ad 2) Zpráva předsedkyně školské rady
Mgr. Čechová, předsedkyně školské rady informovala o záležitostech projednaných na schůzi
školské rady konané 13.6.2022. Zápis z této schůze bude zveřejněn na webu školy.

Návrh usnesení:
ZO bere na vědomí zprávu předsedkyně školské rady.
Výsledek hlasování: pro

8

proti

0

zdržel se

0

Návrh byl schválen – Usnesení č. 2/30/2022
Ad 3) Závěrečný účet, účetní závěrka obce a školy
Veškeré dokumenty byly rozeslány zastupitelům elektronicky a zveřejněny na úřední desce.
Žádné připomínky předloženy nebyly.
Návrh na usnesení:
ZO schvaluje celoroční hospodaření obce Skrbeň a závěrečný účet obce Skrbeň za rok 2021
včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce Skrbeň za rok 2021 bez výhrad.
Výsledek hlasování: pro

8

proti

0

zdržel se

0

Návrh byl schválen – Usnesení č. 3/30/2022

Návrh usnesení:
ZO schvaluje účetní závěrku obce Skrbeň za rok 2021 bez výhrad.
Výsledek hlasování: pro

8

proti

0

zdržel se

0

Návrh byl schválen – Usnesení č. 4/30/2022

Návrh usnesení:
ZO schvaluje účetní závěrku ZŠ a MŠ Skrbeň, p.o. za rok 2021 bez výhrad a dále schvaluje
výsledek hospodaření ZŠ a MŠ Skrbeň, p.o. za rok 2021 a převod kladného hospodářského
výsledku ve výši 170.580,34 Kč do rezervního fondu příspěvkové organizace.
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Výsledek hlasování: pro

8

proti

0

zdržel se

0

Návrh byl schválen – Usnesení č. 5/30/2022

Ad 4) Pronájem obecní hospody
Záměr pronájmu byl zveřejněný od 24.5.2022, termín pro předložení nabídek - 15.6.2022.
Jedinou nabídku/žádost o pronájem předložil pan Josef Sulovský. Souhlasí s nájemným
5.000 Kč měsíčně, ale s ohledem na stav objektu a situaci v pohostinství by přivítal její
snížení nebo finanční spoluúčast obce na obnově vybavení kuchyně, výměně dveří mezi
šatnou a zahrádkou atd. Provoz by zahájil od 1.7. a chtěl by ho zachovat ve dnech čtvrtek až
neděle s rozšířením o úterý a středu v době letní sezóny. Živnostenské oprávnění už má.
Zastupitelům byla předána kopie žádosti o pronájem hospody.
Ing. Žižlavský se dotázal, zda zvyšování nájemného o inflaci bylo ve zveřejněných
podmínkách pronájmu. Vzhledem k letošní míře inflace to může znamenat značné zvýšení
nájemného. Navrhl zvážit, zda alespoň na nějakou dobu od inflační přirážky upustit.
Toto zvyšování ve zveřejněných podmínkách výslovně uvedeno nebylo.
Na základě následující diskuse bylo dohodnuto uzavřít smlouvu bez inflační přirážky. O jejím
zavedení se může s nájemcem později, podle aktuální situace, jednat.
Bc. Vaďura: Jak je to s možností využívat prostory hospody a kuchyně, zda nehrozí obci jako
pronajímateli postihy v případě, že nejsou splňovány hygienické požadavky.
Starosta: Nájemce je o aktuálním stavu pronajímaných prostor a vybavení prokazatelně
informován. Dostává veškeré revize a protokoly o kontrolách. Dodržení hygienických norem
už musí při své činnosti zohledňovat nájemce.

Návrh usnesení:
ZO souhlasí s ukončením nájemní smlouvy na pronájem obecního hostince s panem Filipem
Danczim dohodou ke dni 30.6.2022.
Výsledek hlasování: pro

8

proti

0

zdržel se

0

Návrh byl schválen – Usnesení č. 6/30/2022

Návrh usnesení:
ZO schvaluje uzavření nájemní smlouvy na pronájem obecního hostince s panem Josefem
Sulovským na dobu neurčitou s výpovědní dobou 6 měsíců, měsíční nájemné 5.000 Kč.
Podpisem smlouvy je pověřen starosta.
Výsledek hlasování: pro

8

proti

0

zdržel se

0

Návrh byl schválen – Usnesení č. 7/30/2022
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Ad 5) Smlouva o smlouvě budoucí o převzetí a likvidaci odpadů se Servisní společností
odpady Olomouckého kraje a.s.
Viz dříve zasílané informace a presentace.
Starosta: Je si vědom, že mnoho věcí dnes nelze přesně odhadnout a existují i odmítavé
názory. V každém případě bude vhodné, aby obce měly nakládání s odpady ve svých rukou.
Snažil se zprostředkovat co nejvíce informací pro rozhodování. Podle jeho osobního názoru
by se obec k tomuto projektu měla přidat, přesvědčovat jiné, aby měli stejný názor nehodlá.
Bc. Vaďura: Má obavy, aby se nejednalo o opačný extrém, kdy se obce za každou cenu budou
snažit konkurovat soukromým subjektům. Záměr je rozumný, ale vhodné využití soukromých
aktivit by se nemělo odmítat.
Ing. Čehovský: Nakládání s odpady mají stejnou důležitost jako zásobování energiemi.

Návrh usnesení:
ZO schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o převzetí a likvidaci odpadů se Servisní
společností odpady Olomouckého kraje a.s.
Výsledek hlasování: pro

7

proti

0

zdržel se

1 (Jos. Fiala)

Návrh byl schválen – Usnesení č. 8/30/2022

Návrh usnesení:
ZO schvaluje částku 150 Kč na obyvatele, která bude vyčleněna z rozpočtu pro Servisní
společnost odpady Olomouckého kraje a.s. pro účely realizace krajské odpadové
infrastruktury.
Výsledek hlasování: pro

7

proti

0

zdržel se

1 (Jos. Fiala)

Návrh byl schválen – Usnesení č. 9/30/2022

Ad 6) Směna pozemků v lokalitě Nad Oleškami
Jedná se o směnu, jejímž cílem je nahradit šikmý průběh hranice mezi budoucími stavebními
pozemky označenými ve schématu zástavby jak 27 (obecní) a 26 (soukromý) novou hranicí
s kolmým průběhem. Záležitost byla již dříve projednávána, ale SPINOPA Real toto odložila
až do doby, kdy bude stavební pozemek vlastnit konkrétní stavebník.
Pozemky p.č. 413/83 (soukromý) a 413/81(obecní) budou rozděleny tak, že vzniknou dva
stejně velké pozemky – nový (obecní) p.č. 413/101 o výměře 23 m2 a p.č. 413/83 o nové
výměře 23 m2, které budou vzájemně směněny – viz geometrický plán v příloze. Současně
bude v prodloužení nové hranice rozdělen i obecní pozemek p.č. 413/82, z něhož bude
oddělen nový pozemek p.č. 413/102 o výměře 29 m2, který zatím zůstane v majetku obce.
Cena vzájemně směňovaných pozemků je stejná.
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Záměr takto směnit nemovitý majetek obce byl zveřejněn na úřední desce od 24.5.2022.
bez připomínek

Návrh usnesení:
ZO schvaluje uzavření směnné smlouvy, podle které bude směněna nově vzniklá p.č. 413/101
– orná půda o výměře 23 m2 ve vlastnictví obce Skrbeň za p.č. 413/83 – orná půda o nové
výměře 23 m2. Podkladem pro tuto směnu je geometrický plán č. 657-8/2022.
Náklady na vyhotovení geometrického plánu, kupní smlouvy a na vklad do katastru
nemovitostí uhradí smluvní strany rovným dílem.
Výsledek hlasování: pro

8

proti

0

zdržel se

0

Návrh byl schválen – Usnesení č. 10/30/2022

Ad 7) Dary z rozpočtu obce
a) SDH Skrbeň
Žádost o 20.000 Kč na pořízení dětské sportovní sady hadic pro požární útok mladých hasičů.
Původní sada je 8 let již stará, povrch hadic vykazuje poškození stářím a používáním.
Při tréninku praskla hadice typu B. Sada je považována za nebezpečnou a byla vyřazena
z užívání. V současné době používají sadu tréninkovou, která je na hranici životnosti.
Starosta: Doporučuje žádosti vyhovět, v současné době dosáhli starší žáci historického
úspěchu a vedou tabulku okresní ligy mladých hasičů v požárním útoku. Jako člen SDH se
zdrží hlasování.

Návrh usnesení:
ZO schvaluje poskytnutí daru 20.000 Kč pro Sbor dobrovolných hasičů Skrbeň, IČ 60800470,
na pořízení vybavení pro požární sport mladých hasičů.
Výsledek hlasování: pro

7

proti

0

zdržel se

1 (Spurný)

Návrh byl schválen – Usnesení č. 11/30/2022

b) Příspěvek na elektrický invalidní vozík
Návrh Bc. Vaďury přednesený na 29. zasedání. Vzhledem k tomu, že o věci většina členů
zastupitelstva neměla žádné informace, bylo projednání odloženo na 30. zasedání.
Bc. Vaďura: V současné době je vybráno cca 70.000 Kč. Sbírka byla dnešním dnem
ukončena, podle sdělení organizátora sbírky se uvažuje o jejím prodloužení o další měsíc. Pro
pořízení nového vozíku by bylo potřeba cca 140 tis. Kč. Pokud by se vybralo méně, pokusí se
organizátoři sbírky obstarat vozík použitý, tedy levnější.
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Návrh usnesení:
ZO schvaluje poskytnutí daru 20.000 Kč pro sbírku „Pomozte Danovi zkvalitnit život“
(pořízení elektrického invalidního vozíku).
Výsledek hlasování: pro

2 (Fiala, Vaďura)

proti

0

zdržel se

6 (Čehovský, Gabrlíková, Spurný, Štanga, Vymětal,
Žižlavský)

Návrh nebyl schválen.

c) Dar pro Římskokatolickou farnost Skrbeň
Rekonstrukce fary na komunitní centrum je víceméně dokončená, chybí ale vrata mezi farou a
hasičskou zbrojnicí a brána na opačné straně objektu. Na opravu návratí a zhotovení nových
dřevěných vrat na straně u hasičské zbrojnice má farnost přislíbeno financování od
arcibiskupství, na bránu na straně u autobusové zastávky finanční prostředky chybí.
Předpokládaná cena za výrobu a montáž je 80 tis. Kč. Na návrh Ing. Čehovského je program
doplněn o poskytnutí daru na tento účel. Farnost zatím oficiální žádost o dar nepodala.
Ing. Čehovský informoval o potížích, se kterými se stavba musela potýkat a považuje za
úspěch, že byla dokončena. Bránu na straně u autobusové zastávky považuje za součást
veřejného prostoru a jeho vhodné dotvoření.
Bc. Vaďura: Je nutné prostor před novým chodem do fary uzavírat?
Ing. Čehovský: Brána zamezí případnému znečišťování tohoto zákoutí (blízkost hospody,
zastávky atd.).

Návrh usnesení:
ZO schvaluje poskytnutí daru 80.000 Kč pro Římskokatolickou farnost Skrbeň, IČ 48770795
na výrobu a montáž brány na jižní straně budovy fary.
Výsledek hlasování: pro

7

proti

0

zdržel se

1 (Gabrlíková)

Návrh byl schválen – Usnesení č. 12/30/2022

Ad 8) Zhodnocování volných finančních prostředků obce
Na základě usnesení zastupitelstva č. 8/26/2022 má obec na dvou spořících účtech vloženy
částky 5 mil. Kč (z Fondu kanalizace) a 10 mil. Kč (z běžného účtu). Současná úroková sazba
je 2,7 %. Aktuální období spořících účtů končí v polovině srpna. Spořící účty mohou být
prodlouženy na další 2 měsíce.
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Pokud zastupitelstvo rozhodne o výhodnějším zhodnocení, je možné přejít např. na tzv.
vkladové účty České spořitelny (možnost revolvingu), úrok 4,55 %, případně na obdobné
produkty u jiné banky.
Již před tímto termínem lze zřídit nový vkladový účet a uložit na něm další volné prostředky
z běžného účtu, protože nečekáme žádné velké platby. Aktuální zůstatek je zde cca 10 mil.
Kč, na vkladový účet je možné uložit cca 5 mil. Kč, k nim po skončení vkladových účtů vložit
i tyto prostředky ze spořícího účtu (10 mil. Kč). Prostředky z Fondu kanalizace by byly i
nadále na samostatném vkladovém účtu, v tomto případě ještě prověřujeme další souvislosti.
Aktuální nabídky úročení vkladových účtů/termínovaných vkladů:
Česká spořitelna

vkladový účet

1 měsíc

4,55 % p.a.

ČSOB

termínovaný vklad

1 měsíc

5 % p.a.

Komerční banka

termínovaný vklad

min. 3 měsíce 4,7 % p.a

nutný běžný účet

Jiné banky osloveny nebyly. S případnými výrazně výhodnějšími nabídkami bývá obvykle
spojena vyšší nejistota stability té které banky. Navrhované usnesení může být doplněno
o schválení výběru konkrétní banky nebo o výběr z nabídek těchto tří „systémových“ bank.
Starosta: Za pro obec nejvýhodnější považuje nabídku České spořitelny.
Bc. Vaďura: Podle jeho názoru nelze nabídky porovnávat, protože nejsou ve všech
parametrech stejné. Nabídku České spořitelny za nejvýhodnější nepovažuje.
Starosta: Není vhodné uložit finanční prostředky na 3 měsíce, protože ČNB opakovaně
zvyšuje základní úrokovou sazbu a v návaznosti na to se zvyšuje i úročení bankovních
produktů. Je tedy pravděpodobné, že opakovanou úpravou úročení měsíčních vkladů bude
dosaženo vyššího úročení než uložením na tři měsíce se současnou jen o málo výhodnější
úrokovou sazbou.
Ing. Žižlavský: Bankovní rada ČNB zasedá každý měsíc a úroky se mohou výrazně změnit.
Dle jeho názoru by měl starosta mít pravomoc převádět finanční prostředky operativně podle
aktuálních možností.
Starosta: Zakládat účty může, nemá ale stanoveno oprávnění provádět související rozpočtová
opatření s tak vysokými částkami. Navržené usnesení by mu to umožnilo. Nové zastupitelstvo
pro zhodnocování volných finančních prostředků může stanovit jinou strategii.
Ing. Vymětal: Nebrání se tomu, aby se těmito transakcemi a jejich detaily průběžně
zastupitelstvo zabývalo. V tomto rozhodování je ale řada subjektivně posuzovatelných
parametrů, jako např. výhodnost a nevýhodnost likvidity, věrohodnost nebo rizikovost
produktů a jejich poskytovatelů apod.
Ing. Žižlavský: Z důvodu pracovního poměru v České spořitelně, i když na zcela jiném
oddělení, se zdrží hlasování.
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Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce:
a) schvaluje zhodnocování dočasně volných finančních prostředků obce Skrbeň vedených na
běžném účtu obce převedením jejich části ve výši 5 mil. Kč na vkladový účet u České
spořitelny
b) schvaluje zhodnocování dočasně volných finančních prostředků obce Skrbeň vedených na
spořících účtech po skončení období, na které jsou uzavřeny, uložením na vkladové účty u
České spořitelny, přičemž prostředky z Fondu obnovy a rozvoje splaškové kanalizace
budou uloženy na samostatný vkladový účet u České spořitelny.
c) zmocňuje starostu k uzavření smluv o založení vkladových účtů dle aktuálně nabízených
podmínek u České spořitelny, k převodu finančních prostředků na tyto účty dle bodu a) a
b) tohoto usnesení, a to i opakovaně, a k provádění s tím souvisejících rozpočtových
opatření.
Výsledek hlasování: pro

7

proti

0

zdržel se

1 (Žižlavský)

Návrh byl schválen – Usnesení č. 13/30/2022

Ad 9) Rozpočtové opatření
Návrh byl rozeslán e-mailem. Z předloženého návrhu se vyjímá položka 20.000 Kč na
invalidní vozík.
Bc. Vaďura: Co znamená „Fond kanalizace – oprava nevhodně zaúčtované položky“
Starosta: Jedná se o uvedení do co nejlepšího souladu s platnou rozpočtovou skladbou.

Návrh usnesení:
ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 6/2022.
Výsledek hlasování: pro

8

proti

0

zdržel se

0

Návrh byl schválen – Usnesení č. 14/30/2022

Ad 10) Různé
a) Závěrečný účet DSO Region Moravská cesta
Dobrovolný svazek obcí Region Moravská cesta schválil na své valné hromadě 14.6.2022
svůj závěrečný účet, který byl zveřejněn i na úřední desce obce. Dle § 39 odst. 11 zákona
č. 250/2000 Sb. je tento závěrečný účet po svém schválení předložen zastupitelstvům
členských obcí na vědomí. Zastupitelům byl rozeslán elektronicky.
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Návrh usnesení:
ZO bere na vědomí závěrečný účet DSO Region Moravská cesta
Výsledek hlasování: pro

8

proti

0

zdržel se

0

Návrh byl schválen – Usnesení č. 15/30/2022

b) Žádost o odkoupení pozemku p.č. 90 – zahrada
Budoucí majitel domu Hlavní 82/9 (naproti statku vedle vjezdu za sál) požádal o odkoupení
předzahrádky, která je v majetku obce. Pro potřeby obce většina tohoto pozemku nemá
význam. Doporučuji souhlasit s prodejem jeho části, a to v prodloužení linie průčelní stěny
sousedního domu na p.č. st. 9. Mezi odprodávanou předzahrádkou a sousedním domem
zůstane stále mezera (část p.č. 578/1), protože na boční stěně domu je hlavní uzávěr plynu a
okno. Současné oplocení neodpovídá hranicím podle katastrální mapy.
Starosta: Žadatel byl seznámen s tím, že kupní cena bude stanovena znaleckým posudkem,
v současné době stanovena není.
Ing. Žižlavský: Posudek zaplatí kupující?
Starosta: Ano, bude to po něm požadováno i v případě, že by z důvodu vysoké ceny od
odkoupení dostoupil.

Návrh usnesení:
ZO souhlasí se zveřejněním záměru prodat nemovitý majetek obce, část pozemku
p.č. 90 – zahrada v k.ú. Skrbeň, vlastníkům domu na p.č. st. 10 – zastavěná plocha a nádvoří.
Výsledek hlasování: pro

8

proti

0

zdržel se

0

Návrh byl schválen – Usnesení č. 16/30/2022

c) Dodatek č. 2 ke statutu Fondu obnovy a rozvoje splaškové kanalizace
Na doporučení auditora by ve statutu Fondu mělo být doplněno ustanovení o možnosti
zhodnocovat nevyužité prostředky Fondu uložením na výhodněji úročené účty nebo obdobné
produkty. Ke schválení se předkládá Dodatek č. 2, který tuto možnost zavádí.

Ing. Žižlavský: Formulaci v odst. 6 čl. V „… může být využito pro jiný účel, než je stanoveno
tímto statutem…“ nepovažuje za vhodnou.
Bc. Vaďura: Navrhuje formulaci „… který není v rozporu s tímto statutem…“.
Navržené znění bude takto upraveno.
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Návrh usnesení:
ZO schvaluje Dodatek č. 2 ke statutu Fondu obnovy a rozvoje splaškové kanalizace obce
Skrbeň.
Výsledek hlasování: pro

8

proti

0

zdržel se

0

Návrh byl schválen – Usnesení č. 17/30/2022

Diskuse:
Bc. Vaďura: Na základě informace předsedkyně školské rady považuje za potřebné zajistit,
aby se podněty realizovaly. Jak například bude zajištěno pořízení bezdrátového zvonku od
branky do areálu MŠ? Obdobně se dříve dlouho upozorňovalo na nutnost pořízení mobilních
telefonů apod.
Starosta: Pořízení zvonku si na starost vzala paní ředitelka.
Paní Čechová: Obává se zvyšování kriminality v obci. Uvedla několik případů z poslední
doby (vykradení domů, poškození automobilů atd.). Chybí jí prevence a přítomnost policie.
Starosta: S policí je v trvalém kontaktu. Její neustálý dohled v obci není reálný. Ve škole
probíhají nejrůznější preventivní akce, seniorklub pořádá besedy na toto téma.
Bc. Vaďura: Už ve volebním programu Koalice pro Skrbeň měli návrh na vytvoření obecní
police společné pro několik sousedních obcí, případě spolupráce s již existující obecní policií.
Starosta: O spolupráci s obecní policií ve Štěpánově opakovaně jednal, nemají však
dostatečnou kapacitu. Městská policie Olomouc vůbec neodpověděla.

Další dotazy ani připomínky 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:
Ing. Markéta Gabrlíková

Ověřovatelé:
Ing. arch. Viktor Čehovský

dne:

Ing. Vladimír Vymětal

dne:

Starosta:
Tomáš Spurný

dne:
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