Zápis
z 8. zasedání Zastupitelstva obce Skrbeň,
které se konalo 29. června 2015
------------------------------------------------------------------------------------------------Přítomno 8 členů zastupitelstva (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 Jaroslav Jureček.
Lenka Spurná
Vratislav Obšel
Jaroslav Jureček

Zapisovatel:
Ověřovatelé:

0 x se zdržel
1 x se zdržel
1 se zdržel

8 x pro
7 x pro
7 x pro

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:

pro

8

proti

0

se zdržel

0

Navržený program byl schválen.
Schválený program:
1) Plnění usnesení - zpráva kontrolního výboru
2) Dotace z rozpočtu Ol. kraje na vybavení jednotky SDH Skrbeň – oprava usnesení
3) Příspěvek pro SDH Skrbeň na činnost mladých hasičů
4) Prodloužení vodovodu a kanalizace v ul. Jos. Fialy – výběr zhotovitele
5) Rozpočtová změna
6) Různé
a) Zajištění vyřizování přestupkové agendy
b) Víceúčelové sportoviště
c) Projektová příprava opravy silnice přes Skrbeň
d) Nabídka Zemědělského podniku Razová o odprodej pozemků u Křepelky
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Ad 1) Plnění usnesení – zpráva kontrolního výboru
Kontrolní výbor provedl kontrolu plnění usnesení do 1. do 7. zasedání včetně. Zprávu
přednesl předseda výboru p. Jureček, který na závěr konstatoval, že usnesení byla splněna.
Usnesení 1/8/2015
ZO bere na vědomí zprávu kontrolního výboru o kontrole plnění usnesení z 1. až 7. zasedání
zastupitelstva obce.

Hlasování:
Pro
8

proti

0

zdržel se

0

Záležitost prodeje skladu BIOS
Obec Skrbeň předložila jako jediný účastník soutěže nabídku ve 3. kole, kdy byla minimální
vyhlášená cena 120.000,- Kč. Po uhrazení kupní ceny bude uzavřena „Smlouva o převodu
privatizovaného majetku č. 177/12“ – viz příloha. Účinnost smlouvy bude k 1.8.2015.
Následovat bude návrh na vklad do katastru nemovitostí.
Starosta zajistí pojištění objektu a revizi hromosvodů.
Usnesení 2/8/2015
ZO schvaluje uzavření kupní smlouvy/smlouvy o převodu privatizovaného majetku se Státním
pozemkovým úřadem o převodu skladu BIOS na p.č. st. 398/1, st. 398/2, st. 447/1 a st. 447/2,
s pozemkem p.č. st. 447/2 v obci a k.ú. Skrbeň z vlastnictví České republiky do vlastnictví obce
Skrbeň za celkovou cenu120.000,- Kč.
Podpisem smlouvy je pověřen starosta.

Hlasování:
Pro
8

proti

0

zdržel se

0

Ad 2) Dotace z rozpočtu Ol. kraje na vybavení jednotky SDH Skrbeň – oprava usnesení
Usnesením č. 14/7/2015 zastupitelstvo schválilo přijetí dotace na vybavení jednotky SDH
Skrbeň. Poskytovatel dotace však trvá na tom, že v usnesení musí být text „schvaluje znění
veřejnoprávní smlouvy“. Protože v přijatém usnesení je text „schvaluje uzavření Smlouvy“,
musí být přijato požadované znění.
Usnesení 3/8/2015
ZO ruší své usnesení č. 14/7/2015.

Hlasování:
Pro
8

proti

0

zdržel se

0

Usnesení 4/8/2015
Zastupitelstvo obce schvaluje
a) přijetí neinvestiční dotace ve výši 15.000,- Kč od Olomouckého kraje určenou na pořízení
zejména přenosných zásahových prostředků - čerpadla s příslušenstvím pro jednotku SDH Skrbeň
b) spolufinancování pro tento účel z vlastních prostředků obce nejméně ve výši 60 % celkových
předpokládaných nákladů
c) znění veřejnoprávní smlouvy Smlouva o poskytnutí dotace s Olomouckým krajem; podpisem
smlouvy je pověřen starosta.

Hlasování:
Pro
8

proti

0

zdržel se

0
2

Ad 3) Příspěvek pro SDH Skrbeň na činnost mladých hasičů
Sbor dobrovolných hasičů Skrbeň podal žádost o příspěvek na činnost oddílu mladých hasičů
ve výši 20.000,- Kč – informaci podal V. Obšel - viz příloha.
V oddíle je 13 dětí a 4 vedoucí.
Bc. Vaďura se dotázal, jak probíhá doprava dětí, zda je to pořád Avií a zda v žádosti o dotaci
je požadavek také na řešení přepravy dětí.
V. Obšel odpověděl, že žádný požadavek nemají a děti se stále převážejí Avií a osobními auty
a že tento způsob přepravy funguje i u dalších JSDH.
Starosta vysvětlil, že vyplácet cestovní náhrady je v tomto případě složité, a proto se pohonné
hmoty hradí z části z hasičských a z části ze soukromých zdrojů. Dále uvedl, že v příštím roce
by obec mohla požádat o dotaci z krajského rozpočtu na dopravní automobil pro JSDH,
kterým by se tento problém mohl vyřešit.
Usnesení 5/8/2015
ZO schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace 20 000,- Kč Sboru dobrovolných
hasičů Skrbeň, IČ 60800470, na činnost oddílu mladých hasičů v roce 2015. Podpisem smlouvy je
pověřen starosta.

Hlasování:
Pro
8

proti

zdržel se

0

0

Ad 4) Prodloužení vodovodu a kanalizace v ul. Jos. Fialy – výběr zhotovitele
Vzhledem k tomu, že nebyla předložena žádná nabídka (1 firma se omluvila, 2 firmy nabídku
nepodaly), požádal starosta po dohodě s majiteli objektu, pro který má být kanalizace a
vodovod vybudována, o novou nabídku jednoho z uchazečů, přičemž budou dohodnuty
termíny realizace podle kapacitních možností této firmy. Nabídka není zatím zpracována.
Po získání nabídky starosta svolá zastupitelstvo.
Ad 5) Rozpočtové opatření
Informaci podal starosta - viz příloha.
Usnesení 6/8/2015
ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 2/2015.

Hlasování:
Pro
8

proti

0

zdržel se

0

Ad 6) Různé
a) Zajištění vyřizování přestupkové agendy
Na 7. zasedání starosta informoval o tom, že město Olomouc hodlá ke konci roku vypovědět
smlouvu o zajištění přestupkové agendy. Týká se to všech okolních obcí. Obce navrhly, aby
Olomouc i nadále tuto agendu vykonávala s tím, že jsou ochotny hradit vyšší než současný
příspěvek (doposud 500,- Kč za vyřízení jednoho případu).
V této věci magistrát svolal společné jednání, na kterém navrhl, aby obce platily městu za
vyřizování přestupkové agendy roční paušál ve výši 8% z dotace na výkon státní správy,
kterou každá obec dostává. Pro Skrbeň by to při letošní výši dotace byl příspěvek 17.216,- Kč.
Za takto získané prostředky by Olomouc vyčlenila jednoho právníka a jednu zapisovatelku
speciálně pro přestupkovou agendu vyřizovanou za obce, ostatní náklady (poštovné a ostatní
režijní náklady) by hradil magistrát ze svých prostředků.
Všichni přítomní zástupci dotčených obcí toto přivítali.
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Doposud se v případě Skrbeně jednalo v průměru o 5 přestupkových řízení ročně, náklady cca
2.500,- Kč. Dojde sice ke zvýšení výdajů, ale pokud bychom si toto zajišťovali sami, byly by
náklady mnohonásobně vyšší. Stačí si uvědomit obvyklou hodinovou sazbu právníka.
V nejbližší době obdržíme dopis, ve kterém bude oficiálně navrženo toto řešení.
Po odsouhlasení bude předložena ke schválení nová veřejnoprávní smlouva – pravděpodobně
v měsíci září. Platila by od ledna 2016.
Bc. Vaďura – myslí si, že požadovaná cena za vyřizování přestupků je nadstandartní a
navrhuje zjistit nejdříve v okolních městech, zda a za kolik by pro nás tuto službu vykonávali.
Starosta – cena není neúměrná. Paušál bez ohledu na počet přestupků v té které obci byl
zvolen s určitým prvkem solidarity, protože jednak počet přestupků kolísá, jednak v některých
obcích (např. tam, kde jsou nákupní centra s velkými parkovišti apod.) je vyšší, jinde se může
zvýšit nárazově. Poplatek za vyřízení přestupku je někde odstupňován – při vyšším počtu
přestupků platí obec víc (např. v Litovli).
Usnesení 7/8/2015
ZO souhlasí s návrhem, aby obec Skrbeň hradila Statutárnímu městu Olomouc za vyřizování
přestupkové agendy paušální částku ve výši 8% z dotace na výkon státní správy.

Hlasování:
Pro
6

proti

0

zdržel se

2 (Bc. Vaďura, J. Jureček)

b) Víceúčelové sportoviště
Podle zatím neoficiálních informací bude výzva, ve které jsme o dotaci žádali, zrušena a do
podzimu nově vyhlášena.
Nelze tedy dělat nic jiného, než během podzimu udělat terénní úpravy a být připraveni,
v příštím roce s dotací nebo bez ní udělat hřiště. Bude-li tento postup schválen, začne starosta
vyjednávat s firmami o provedení terénních úprav. Definitivně bude rozhodnuto po obdržení
oficiální informace o stávajícím dotačním programu.
c) Projektová příprava opravy silnice přes Skrbeň
Z krajského úřadu Olomouckého kraje jsme dostali tuto písemnou informaci:
„Vámi požadovaná projektová příprava opravy silnice III/4466 v průtahu obcí Skrbeň bude
zařazena do seznamu investičních akcí, jejichž projektová příprava bude zahájena v roce
2016.“
Starosta bude shromažďovat podklady pro zahájení projektových prací.
d) Nabídka Zemědělského podniku Razová o odprodej pozemků u Křepelky
Viz příloha.
Usnesení 8/8/2015
ZO nesouhlasí s využitím nabídky Zemědělského podniku Razová, s.p. na odkoupení pozemků.

Hlasování:
Pro
7

proti

0

zdržel se

1 (Ing. Čehovský)

4

Diskuse:
J. Jureček – upozornil na potřebu prořezat suché větve na stromech Na Návsi. Starosta
vysvětlil, že nemá cenu všechny ořechy prořezávat, některé bude vhodnější už skácet. Musí se
ošetřit všechny stromy včetně lípy u kostela, popřípadě přestárlé stromy nahradit novými.
J. Jureček – připomněl, že V Oleškách je velká kaluž na komunikaci a navrhl, aby firma
Firesta, která v současné době provádí práce na Vyhnálově, provedla průřez komunikací a
usadila žlab, který by stojatou vodu odváděl. Starosta vysvětlil, že je k projednání připraven
návrh na komplexní rekonstrukci a doplnění komunikace V Oleškách. Bude-li návrh přijat
většinou majitelů domů v ulici a bude zřejmé, že k rekonstrukci dojde v dohledné době, bylo
by vhodnější nedělat dílčí opravy. Toto podpořil Ing. Žižlavský.
Závěr
Starosta poděkoval všem za účast. Poté zasedání ukončil.

Zapsala:

Lenka Spurná

Starosta:

Tomáš Spurný

Ověřili:

Vratislav Obšel
Jaroslav Jureček

Přílohy:
Pozvánka
Presenční listina
Podklady včetně příloh a doplnění
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