Zápis
z 31. zasedání Zastupitelstva obce Skrbeň,
které se konalo v pondělí 12. září 2022 v 18:30 v Domě služeb
-------------------------------------------------------------------------------------------------

Účast:

9

členů zastupitelstva, viz. presenční listina

Počet přítomných občanů:

6

Určení zapisovatele:

Lenka Spurná

pro

9

proti

0

Ověřovatelé:

zdržel se 0

Josef Zlámal
pro

8

proti

0

zdržel se

1

0

zdržel se

1

Josef Fiala
pro

8

proti

Program:
1) Plnění usnesení
2) Kupní smlouva – prodej části p.č. 90 – zahrada v k.ú. Skrbeň
3) Dar pro Spolek Skrbeňáček
4) Změna č. 2 územního plánu obce Skrbeň
5) Dodatek č. 1 k SOD na stavbu „Cyklostezka Skrbeň-Příkazy“
6) Rozpočtové opatření

Výsledek hlasování: pro

9

proti

0

zdržel se 0

Program byl schválen.

1

Ad 1) Plnění usnesení
Zprávu o kontrole plnění usnesení přednesl předseda kontrolního výboru Bc. Vaďura.
Konstatoval, že všechna kontrolovaná usnesení byla splněna.

Návrh usnesení:
ZO bere na vědomí zprávu o kontrole plnění usnesení přijatých na 25. až 30. zasedání.
Výsledek hlasování: pro

9

proti

0

zdržel se 0

Návrh byl schválen – Usnesení č. 1/31/2022

Ad 2) Kupní smlouva – prodej části p.č. 90 – zahrada v k.ú. Skrbeň
Jedná se o předzahrádku před domem Hlavní 82/9. Záležitost byla projednána na
30. zasedání. Záměr byl zveřejněn na úřední desce od 29.6.2022. Předmětem prodeje bude
část původního pozemku nově označená jako p.č. 90/1 – zahrada o výměře 46 m2.
Cena v místě a čase obvyklá stanovená znalcem je 59.000,00 Kč.
Geometrický plán a posudek jsou v příloze.
Záměr byl řádně a v termínu zveřejněn.
Kupující s podmínkami prodeje souhlasí.
Bez připomínek.

Návrh usnesení:
ZO schvaluje uzavření kupní smlouvy o převodu pozemku p.č. 90/1 – zahrada v k.ú. Skrbeň
o výměře 46 m2, vzniklého rozdělením pozemku p.č. 90 – zahrada dle geometrického plánu
č. 663-49/2022, z majetku obce Skrbeň do majetku pana Petra Kolaříka, za celkovou kupní
cenu 59.000,00 Kč. Kupující uhradí náklady na vyhotovení geometrického plánu, znaleckého
posudku, kupní smlouvy a na vklad do katastru nemovitostí.
Výsledek hlasování: pro

9

proti

0

zdržel se 0

Návrh byl schválen – Usnesení č. 2/31/2022

Ad 3) Dar pro Spolek Skrbeňáček
Spolek Skrbeňáček požádal o poskytnutí daru 12.000 Kč. Prostředky by použil na úhradu
nákladů spojených s pořádáním akcí pro děti – např. Drakiáda dne 15.10.
Bez připomínek

2

Návrh usnesení:
ZO schvaluje poskytnutí daru 12.000,00 Kč pro Spolek Skrbeňáček, IČ: 60799323.
Výsledek hlasování: pro

9

proti

0

zdržel se 0

Návrh byl schválen – Usnesení č. 3/31/2022

Ad 4) Změna č. 2 územního plánu obce Skrbeň
Obsah změny č. 2 územního plánu obce byl projednán na 25. zasedání 29.11.2021,
usnesení č. 9/25/2021.
Níže uvedeným usnesením bude uvedená změna schválena.
Vyhláška nabývá účinnosti 15. dnem po dni vyvěšení.
Jedná se o pozemky pro rodinné domy na severním konci ulice Hynkovská a jižním konci
ulice Jos. Fialy a o pozemky podél místní komunikace na konci ulice Dvorská pro postavení
přístřešků, garáží a pod..
Bez připomínek

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Skrbeň po projednání:
1. ověřilo
v souladu s ust. § 54 odst. (2) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním
řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, že Změna č.2 Územního plánu Skrbeň
není v rozporu:
a) s Politikou územního rozvoje České republiky, ve znění pozdějších aktualizací
b) se Zásadami územního rozvoje Olomouckého kraje, ve znění pozdějších aktualizací
c) se stanovisky dotčených orgánů
d) se stanoviskem Krajského úřadu Olomouckého kraje KUOK 89751/2022
2. vydává
v souladu s ustanovením § 54 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a
stavebním řádu v platném znění (stavební zákon), Změnu č. 2 Územního plánu Skrbeň
formou opatření obecné povahy, které je přílohou tohoto usnesení
Příloha usnesení: návrh Změny č.2 Územního plánu Skrbeň
Výsledek hlasování: pro

9

proti

0

zdržel se 0

Návrh byl schválen – Usnesení č. 4/31/2022

3

Ad 5) Dodatek č. 1 k SOD na stavbu „Cyklostezka Skrbeň-Příkazy“
Dodatek reaguje na méněpráce a vícepráce.
Méněpráce: při odtěžování vrchní vrstvy původní polní cesty bylo zjištěno, že se jedná
převážně o tvrdý materiál (stavební recyklát) navezený sem při předchozích vysprávkách
cesty, který lze využít k obdobnému účelu na jiných nezpevněných cestách. Byl uložen
v areálu Hradisko. Úspora je za jeho původně předpokládaný odvoz a uložení na skládku.
Vícepráce: Zpevnění okraje cyklostezky nájezdovými obrubníky v místě křížení s polní
cestou v oblouku u železničního přejezdu. Vyčíslení měl připravit stavbyvedoucí, který ale
onemocněl. Z toho důvodu dodatek nelze schválit a bude to záležitost nového zastupitelstva.
Zastupitelstvo vzalo informaci na vědomí.
Diskuse:
Bc. Vaďura:
- proč byla potřeba dodatečného osazení obrubníků, proč to neřešil projekt
Starosta vysvětlil, že rozhodnutí padlo při kontrolním dnu po posouzení úrovně terénu při
odkopání zeminy pro provedení štěrkových vrstev.
Bc. Vaďura:
- nějaký člověk, podle něho zřejmě pracovník firmy MODOS, vykonával hygienickou
potřebu vedle mobilního WC na zařízení staveniště u nádraží, a ne na místě k tomu
určeném. Vyzval starostu, aby situaci řešil s příslušnou firmou.
Starosta vysvětlil, proč to řešit nebude. (Mohou to být různé příčiny, např. i zdravotní, nebo
dotyčný pracovník neměl k dispozici klíč apod.). Také doporučil Bc. Vaďurovi, aby se občas
prošel po obci - viděl by, kde všude a kdy lidé vykonávají svou potřebu.

Ad 6) Rozpočtové opatření
V příloze k pozvánce byla rozpočtová opatření č. 5, 7, 8/2022 provedená v kompetenci
starosty a návrh rozpočtového opatření č. 9/2022. Návrh rozpočtového opatření č. 9/2022 byl
změněn a předložen na zasedání.
Bez připomínek.

Návrh usnesení:
ZO bere na vědomí informaci o rozpočtových opatřeních č. 5/2022, 7/2022 a 8/2022
provedených v kompetenci starosty a schvaluje rozpočtové opatření č. 9/2022.
Výsledek hlasování: pro

9

proti

0

zdržel se 0

Návrh byl schválen – Usnesení č. 5/31/2022

4

Diskuse:
Mgr. Čechová:
-

Představila novou členku školské rady p. Sobotovou, která řekla pár slov o sobě a
svých představách o své práci ve školské radě.
Mgr. Čechová informovala o dalších organizačních záležitostech školské rady.

Starosta:
-

Poděkoval za představení a popřál paní Sobotové radost z působení ve školské radě.

Ing. Žižlavský:
-

Poděkoval starostovi T. Spurnému za 32 let obětavé a skvělé práce pro obec a občany.
Navrhl poslední usnesení jako poděkování.

Návrh usnesení:
Tomáš Spurný se zasloužil o rozvoj obce Skrbeň.
Výsledek hlasování: pro

8

proti

0

zdržel se 1

Návrh byl schválen – Usnesení č. 6/31/2022

Starosta poděkoval. Uvedl, že rozhodnutí, aby Skrbeň byla samostatnou obcí, bylo správné.
Za uplynulých 32 let naše obec potvrdila, že může úspěšně existovat a že její občané se
dokáží o obecní záležitosti postarat a současně mít velmi dobré sousedské vztahy s okolními
obcemi i obcemi v širším okolí. To vše není jen zásluhou starosty, podíleli se na tom vždy
všichni zastupitelé. Poděkoval také místostarostce Ing. Gabrlíkové. Vyjádřil přání, aby se
Skrbeni v budoucnu dařilo co nejlépe.
Poté zasedání ukončil.

Přílohy zápisu:
1) Prezenční listina
2) Podklady včetně příloh a doplnění

5

Zápis byl vyhotoven dne:

Zapisovatel:
Lenka Spurná

Ověřovatelé:
Josef Zlámal

dne:

Josef Fiala

dne:

Starosta:
Tomáš Spurný

dne:

6

