Zápis
z 5. zasedání Zastupitelstva obce Skrbeň,
které se konalo 2. února 2014
------------------------------------------------------------------------------------------------Přítomno členů zastupitelstva:

8 (viz presenční listina)

Tomáš Spurný, starosta obce Skrbeň, přivítal přítomné a zahájil zasedání.
Starosta konstatoval, že je přítomno 8 členů zastupitelstva (z celkového počtu 9), takže
zastupitelstvo je usnášeníschopné.
Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele
Starosta vyzval členy zastupitelstva k přihlášení se jako ověřovatelé zápisu a navrhl jako
zapisovatelku L. Spurnou. K ověření zápisu se přihlásil Vratislav Obšel a starosta jako
druhého ověřovatele navrhl Bc. Stanislava Vaďuru.
Lenka Spurná
Vratislav Obšel
Bc. Stanislav Vaďura

Zapisovatel:
Ověřovatelé:

8 x pro
7 x pro
8 x pro

1 x se zdržel

Schválení programu
Starosta seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou předanou členům
zastupitelstva a zveřejněnou na úřední desce.
Poté vyzval starosta ostatní k dalším návrhům na doplnění programu – žádné návrhy nebyly
předloženy.
Hlasování:

8 pro

0 proti

0 se zdržel

Schválený program:
1)
2)
3)
4)
5)

Plnění usnesení, další informace
Výběr zhotovitele stavby „Rekonstrukce kanalizace Vyhnálov – úseky č. 2 a 5“
Omezení podomního prodeje
Stočné
Různé
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1) Plnění usnesení, další informace
Informaci o plnění usnesení podal starosta.
2/4/2015
Žádost o poskytnutí příspěvku Olomouckého kraje na pořízení, rekonstrukci, opravu požární
techniky a nákup věcného vybavení jednotky SDH byla podána.
3/4/2015
Žádost o dotaci na realizaci projektu „Od semínka k lesoparku“ se dokončuje, podána bude
v nejbližších dnech – termín odevzdání je 16.2.
4/4/2015
Žádost o dotaci z programu ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy na realizaci projektu
„Skrbeň – víceúčelové sportoviště“ byla podána.
5/4/2015
Smlouva s TJ Sokol Skrbeň o využívání sportoviště byla oboustranně podepsána.
7/4/2015
Smlouva o rezervaci a kupní smlouva o převodu pozemků na Hradisku byly podepsány, byl
podán návrh na vklad do katastru nemovitostí.
Hejtmanovi Olomouckého kraje byl zaslán dopis se žádostí o zahájení společné přípravy na
rekonstrukci silnice vedoucí přes obec a přilehlých inženýrských sítí.

Usnesení 1/5/2014
ZO bere na vědomí informaci o plnění usnesení a další informace.
Hlasování:

8 pro

0 proti

0 se zdržel

2) Výběr zhotovitele stavby „Rekonstrukce kanalizace Vyhnálov – úseky č. 2 a 5“
Informaci podal starosta:
Výzva k předložení nabídek byla zaslána těmto firmám:
HORSTAV Olomouc, spol. s r.o.
SWIETELSKY stavební s.r.o.
MODOS spol. s r.o.
Porr a.s., Odštěpný závod 6 – Morava
FIRESTA – Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.
Nabídky přeložily tyto firmy:
HORSTAV Olomouc, spol. s r.o.
FIRESTA – Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.
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Porovnání nabídek

Firesta

Horstav

cena úseku č. 2 bez DPH (Vyhnálovská)

1 221 666,26

1 367 615,52

cena úseku č. 5 (V Oleškách)

1 196 359,05

1 184 110,84

nabídková cena bez DPH

2 418 025,31

2 551 726,36

241 802,53

255 172,64

2 659 827,84

2 806 899,00

rozpočtová rezerva 10%
celková cena bez DPH včetně rezervy 10%

Bc. Vaďura se dotázal, zda se posuzovala pouze cena nebo i jiná kritéria.
Starosta vysvětlil, že jediným hodnotícím kritériem byla nabídková cena. Zadávací podmínky
však obsahovaly požadavek doložit řadu kvalifikačních předpokladů. Dále byly součástí
zadávací dokumentace obchodní podmínky ve formě závazné smlouvy o dílo s předem
určenými platebními podmínkami, záruční dobou 60 měsíců atd.
Usnesení 2/5/2014
ZO schvaluje výběr zhotovitele stavby Rekonstrukce kanalizace Vyhnálov – úseky č. 2 a 5“
dle hodnocení nabídek, které provedla hodnotící komise a souhlasí s uzavřením smlouvy
o dílo s předkladatelem nejvýhodnější nabídky – společností FIRESTA – Fišer, rekonstrukce,
stavby a.s., IČ: 25317628, nabídková cena 2.418.025,31 Kč bez DPH a bez rezervy.
Podpisem smlouvy o dílo je pověřen starosta.
Hlasování:

8 pro

0 proti

0 se zdržel

3) Omezení podomního prodeje
Viz předchozí projednávání.
Proběhla krátká diskuse.
Usnesení 3/5/2014
ZO schvaluje Nařízení obce č. 1/2015 – tržní řád.
Hlasování:

7 pro

0 proti

1 se zdržel (Ing. Gabrlíková)
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4) Stočné
Informaci podal starosta – viz podklady.
Navržená sazba:
Paušál vč. DPH

47,11 Kč/m3 bez DPH
1.788 Kč/osobu

Diskuse:
J. Jureček – navrhl ukotvit do usnesení, že placení stočného lze rozložit do splátek
Bc. Vaďura – cena stočného je vysoká, navrhl kompenzaci ceny stočného minimálně
300,- Kč.
Josef Absolon (přítomný občan) – vysoká částka za stočné. Navrhl poplatek za stočné snížit
nebo kompenzovat částkou větší než 100,- Kč.

Usnesení 4/5/2014
Cena za 1 m3 odpadní vody se pro období od 1.1.2015 stanovuje ve výši 47,11 Kč + DPH.
Množství odvedené odpadní vody pro účely paušální platby se na základě měření
v předchozím roce stanovuje na 33 m3/osoba/rok.
Stočné pro rok 2015 dle takto stanoveného množství odvedené odpadní vody činí
1.554,63 Kč/osoba/rok + DPH, to je 1.788,- Kč.
Placení stočného lze po dohodě s obecním úřadem rozložit do několika splátek.
Stočné placené paušální částkou se nevybírá za děti narozené v příslušném kalendářním roce.
Hlasování:

7 pro

0 proti

1 se zdržel (Bc. Vaďura)

Proběhla krátká diskuse o termínech pro placení stočného.
Bc. Vaďura - při placení odečtem podle vodoměrů jsou jiné termíny než při placení
na paušál. Dále upozornil, že termín pro zaplacení je ve smlouvách do konce
října a v navrhovaném usnesení do konce prosince, a proto navrhl sjednotit
termín do konce října.
Dílčí hlasování pro sjednocení termínů:
Hlasování:
3 pro
Usnesení 5/5/2014
ZO schvaluje Pravidla pro kompenzaci nárůstu stočného hrazeného za odvádění odpadních
vod kanalizací pro veřejnou potřebu na území obce Skrbeň.
Hlasování:

7 pro

0 proti

1 se zdržel (Ing. Čehovský)
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Dílčí hlasování pro kompenzaci ceny stočného ve výši 300,- Kč
Hlasování:
2 pro (Bc. Vaďura, J. Jureček)
Usnesení 6/5/2014
ZO stanovuje hodnotu kompenzace nárůstu stočného připadající na jednu osobu pro rok 2015
na 100,- Kč.
Hlasování:

5 pro

1 proti (J. Jureček)

2 se zdrželi (Bc. Vaďura, Ing. Čehovský)

Diskuse:
Ing. Žižlavský – každá stokoruna poskytnutá občanům je pomoc, naopak pro rozpočet obce je
to vícenáklad zhruba 100 tisíc Kč. Při vyšší kompenzaci by tyto prostředky mohly obci chybět
pro jiné potřebné výdaje.
Přítomní občané vyjádřili svůj nesouhlas s výší poplatků.
1) Různé
a) Zveřejňování zápisů
Informaci podal starosta - zjišťováno ve 21 obcích v okolí - zápis zveřejňují na internetu
Slatinice, Lutín, Bohuňovice a Střeň.
Starosta upozornil na to, že pokud se budou zápisy zveřejňovat, bude nutno pečlivě chránit
osobní údaje, jak vyplývá i ze stanoviska Úřadu na ochranu osobních údajů.
Usnesení 7/5/2014
ZO schvaluje zveřejňování zápisů ze zasedání zastupitelstva obce.
Hlasování:

6 pro

0 proti

2 se zdržel (starosta, Ing. Wittka)

b) „Vlajka pro Tibet“
Starosta informoval o tom, že spolek Lungta jako každoročně žádá obec o připojení ke
kampani „Vlajka pro Tibet“, tedy o vyvěšení tibetské vlajky 10. března v den 56. výročí
povstání Tibeťanů proti čínské okupaci Tibetu.

Diskuse:
Bc. Vaďura – dotaz proč se v minulých letech vlajka nevyvěšovala – starosta vysvětlil, že
nikdy nebylo dosaženo většiny hlasů.
Ing. Žižlavský – myslí si, že vyvěšením tibetské vlajky by měl být podpořen požadavek
dodržování lidských práv.
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Starosta dal hlasovat o návrhu usnesení
ZO schvaluje připojení obce Skrbeň ke kampani „Vlajka pro Tibet“.
Hlasování:

4 pro ( Ing. Žižlavský, Ing. Wittka, Ing. Čehovský, Bc. Vaďura)
3 proti (T. Spurný, J. Jureček, V. Obšel)
1 se zdržel (Ing. Gabrlíková)

Návrh nebyl schválen.

Závěr
Starosta poděkoval všem za účast. Poté zasedání ukončil.

Zapsala:

Lenka Spurná

Starosta:

Tomáš Spurný

Ověřili:

Vratislav Obšel

Bc. Stanislav Vaďura

Přílohy:
Pozvánka
Presenční listina
Podklady včetně příloh a doplnění
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