Zápis
z 9. zasedání Zastupitelstva obce Skrbeň,
které se konalo v pondělí 25. listopadu 2019 v 18:30 v Domě služeb
------------------------------------------------------------------------------------------------Účast: 7 členů zastupitelstva – viz. presenční listina – od bodu č. 2 přítomen Josef Zlámal
+ Mgr. Lenka Baše, předsedkyně školské rady
Počet přítomných občanů:

3

Určení zapisovatele:
Lenka Spurná
pro
7
proti

0

zdržel se

0

zdržel se 1

0

Ověřovatelé:
Miroslav Štanga
pro
6
proti

Bc. Stanislav Vaďura, MBA
pro
6
proti 0
zdržel se

1

Návrh programu:
Plnění usnesení
Zpráva předsedkyně školské rady
Smlouva se Správou silnic Olomouckého kraje o společném zadávání
Výběr dodavatele kompostérů
Výběr zhotovitele zakázky „Rekonstrukce veřejného osvětlení – silniční
průtah + IV. etapa“
Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohoda o umístění stavby
č. SOSBVB/IV-12-8017201/1 Skrbeň, Hynkovská, p.č. 432/49 -DTS, VVN, KNN
(na obecních pozemcích p.č. 432/43, 584/2).
Dar pro Hospic na Svatém Kopečku
Rozpočtové opatření
Různé
Starosta navrhl doplnit bod „Čerpání z Fondu obnovy a rozvoje splaškové kanalizace“ před
bod č. 8.
Výsledek hlasování: pro

7

proti

0

zdržel se

0

Doplněný program byl schválen.
1

Ad 1) Plnění usnesení
Informaci podal starosta.
Usnesení č. 1/8/2019
ZO bere na vědomí informaci o plnění usnesení.
Usnesení č. 2/8/2019
ZO schvaluje uzavření Smluv o partnerství a spolupráci na projektu „Kompostéry pro Skrbeň
a další obce“ mezi obcí Skrbeň a obcemi Horka nad Moravou, Křelov-Břuchotín, Hvozd,
Kralice na Hané, Mořice, Oplocany, Pňovice.
probíhá
Usnesení č. 3/8/2019
ZO schvaluje pronájem obecní hospody panu Davidu Zlámalovi.
Usnesení č. 4/8/2019
ZO zmocňuje starostu podepsat s panem Davidem Zlámalem nájemní smlouvu na pronájem
obecní hospody dle předloženého návrhu.
smlouva byla podepsána 15.10.2019
Usnesení č. 5/8/2019
ZO bere na vědomí stanovisko orgánu územního plánování k návrhu na pořízení změny
územního plánu v lokalitě „Plocha R01 – Pod Hradiskem“.
ZO schvaluje pořízení územní studie „Plocha R01 – Pod Hradiskem“ s podmínkou, že
veškeré náklady na pořízení uhradí žadatel.
Informace o usnesení byla zaslána žadateli, zatím bez odpovědi.
Usnesení č. 6/8/2019
ZO schvaluje uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí příspěvku na zajištění dopravní
obslužnosti Olomouckého kraje.
oboustranně podepsáno
Usnesení č. 7/8/2019
ZO schvaluje dohodu o vypořádání technického zhodnocení budovy obecní hospody.
provedeno
Usnesení č. 8/8/2019
ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 5/2019.
Bez připomínek.

Návrh usnesení:
ZO bere na vědomí zprávu o plnění usnesení.
Výsledek hlasování: pro

7

proti

0

zdržel se

0

Návrh byl schválen – Usnesení č. 1/9/2019
2

Ad 2) Zpráva předsedkyně školské rady
Zprávu ze schůze školské rady konané dne 10.10.2019 v základní škole přednesla její
předsedkyně Mgr. Lenka Baše.
Školská rada připomínkovala výroční zprávu připravenou ředitelkou školy.
Mgr. Baše informovala o potřebách a návrzích školy:
Komunikace za školou – je využívaná školou také při sportovních činnostech.
Starosta – obec pořídila dočasné přenosné značení „Pozor děti“ opatřené šipkou oznamující
řidičům směr, kterým by školu v těchto případech měli objíždět.
Využití obecní knihovny jako výukový prostor – přístupnost pro školu v dopoledních
hodinách (společně s knihovnicí nebo bez a změna oficiální otevírací doby nebo umožnění
dopoledních hodin pouze pro školu a podle jejich potřeb).
Pořízení barevné tiskárny pro potřeby školy.
Dovybavení školy nábytkem.
Dovybavení školy a školky fotoaparátem a mobilními telefony.
Vedoucí jídelny – zúčastňování vzdělávacích školení.
Návrh na zřízení alespoň částečného úvazku pro administrativu – úleva pro přemíru
pracovních povinností ředitelky 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. 2/9/2019
Ad 3) Smlouva se Správou silnic Olomouckého kraje o společném zadávání
Informaci podal starosta.
Správa silnic Olomouckého kraje připravuje výběrové řízení na zhotovitele rekonstrukce
silnice od hřbitova po železniční přejezd. Součástí akce je také rekonstrukce dešťové
kanalizace, vybudování parkovacích zálivů a chodníku v úseku před hřbitovem, kde je
investorem obec. Je vhodné, aby zadání všech součástí stavby bylo provedeno společným
výběrovým řízením. V příloze je návrh Smlouvy (obecný vzor), který bude doplněn
o specifikaci této konkrétní zakázky.
Návrh usnesení:
ZO schvaluje uzavření Smlouvy o společném zadávání uzavřené podle § 7 zákona
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek se Správou silnic Olomouckého kraje na
zakázku „Silnice III/4466 Skrbeň – průtah“.
Výsledek hlasování: pro

8

proti

0

zdržel se

0

Návrh byl schválen – Usnesení č. 3/9/2019

3

Ad 4) Výběr dodavatele kompostérů
Informaci podal starosta.
Na projekt „Kompostéry pro Skrbeň a další obce“ bylo vydáno Rozhodnutí o poskytnutí
dotace z Operačního programu Životní prostředí 2014-2020.
Zakázka svým rozsahem spadá do kategorie „podlimitní veřejná zakázka na dodávky“.
Do stanoveného termínu předložily nabídky dva uchazeči. Otvírání nabídek proběhlo za
účasti Ing. Martina Čady – administrátora výběrového řízení, Mgr. Luďka Tichého – starosty
obce Horka nad Moravou a Tomáše Spurného. Porovnání nabídek:
celková cena bez DPH
SDO Technika, s.r.o.
Meva – Ostrava , s.r.o.

cena za 1 kompostér bez DPH

3.183.700,- Kč
3.389.100,- Kč

3.100,- Kč
3.300,- Kč

Původní předpokládaná cena za jeden kompostér byla 3.500,- Kč + DPH. Skrbeň má
požadavek na 180 kusů. Dodání bude do tří měsíců od podpisu kupní smlouvy.
Pořízení štěpkovače a kontejneru na textil pro obec Pňovice v rámci tohoto projektu bude
v souladu s pravidly Operačního programu Životní prostředí provedeno přímým nákupem.
Výdaj 508.079 Kč spadá do roku 2019, proto je zařazen do návrhu rozpočtového opatření.
Smlouva bude podepsaná do konce letošního roku.
Kompostéry budou k předání asi v březnu 2020, štěpkovač začátkem roku 2020.

Návrh usnesení:
ZO bere na vědomí výsledek výběrového řízení na dodavatele kompostérů v rámci projektu
„Kompostéry pro Skrbeň a další obce“ a schvaluje uzavření kupní smlouvy s předkladatelem
nejvýhodnější nabídky - se společností SDO Technika, s.r.o., IČ 29446619.
Výsledek hlasování: pro

8

proti

0

zdržel se

0

Návrh byl schválen – Usnesení č. 4/9/2019

Ad 5) Výběr zhotovitele zakázky „Rekonstrukce veřejného osvětlení – silniční
průtah + IV. etapa“
Informaci podal starosta.
Společnost ČEZ zadala další etapu kabelizace distribuční sítě ve Skrbeni společnosti
SIGNALBAU a.s. Práce mají být provedeny od 1.2.2020 do 15.10.2020. Je vhodné připravit
souběžně s touto akcí rekonstrukci veřejného osvětlení, a to úsek podél silnice III/4466 v ulici
Hlavní a tzv. IV. etapu rekonstrukce VO (ulice Spálená, U Kovárny, Na Návsi, U Školy,
Podvrbí, Za Školkou).
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Výzva k předložení nabídek byla zaslána těmto firmám:
ELNERMONT s.r.o., Černovír 368, 779 00 Olomouc
Jiří Hofmeister, Revoluční 496/20, 779 00 Olomouc – Holice
Zdeněk Halabica – ELSAZ, Gen. Hrušky 1210/22, 709 00 Ostrava
Do stanoveného termínu předložili nabídku dva uchazeči. Otvírání obálek proběhlo za účasti
Ing. Surmové – administrátorky výběrového řízení, Ing. Markéty Gabrlíkové, Josefa Fialy a
Tomáše Spurného. Porovnání nabídek:
3.792.323.60 Kč + DPH
3.865.935,49 Kč + DPH

ELNERMONT s.r.o.
Hofmeister Jiří

Proběhla krátká diskuse.
Bc. Vaďura – dotaz zda budou dodány stejné lampy jako od předchozí firmy a jak se bude
provádět regulace svícení. Starosta odpověděl, že lampy budou stejného typu a regulace
svícení se provádět nebude, lampy budou optimálně navrženy podle typu komunikace.
Ing. Žižlavský – dotaz zda jsou reference na vítěznou firmu. Starosta potvrdil, že reference
jsou kladné.

Návrh usnesení:
ZO bere na vědomí výsledek výběrového řízení na zhotovitele zakázky „Rekonstrukce
veřejného osvětlení – silniční průtah + IV. etapa“ a schvaluje uzavření smlouvy o dílo
s předkladatelem nejvýhodnější nabídky - se společností ELNERMONT, s.r.o., IČ 02231042.
Výsledek hlasování: pro

8

proti

0

zdržel se

0

Návrh byl schválen – Usnesení č. 5/9/2019

Ad 6) Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohoda o umístění
stavby č. SOSBVB/IV-12-8017201/1 Skrbeň, Hynkovská, p.č. 432/49 -DTS, VVN,
KNN (k obecním pozemkům p.č. 432/43, 584/2).
Informaci podal starosta.
Na obecním pozemku p.č. 432/43 za areálem Hradisko bude umístěna na betonovém sloupu
nová trafostanice připojená na vedení VN nadzemním vedením přes komunikaci. Z trafostanice bude vedeno podél komunikace zemní kabelové vedení směrem k obci. Na ně se budou
připojovat odběratelé v areálu Hradisko. Náhrada za zřízení věcného břemene je 13.400 Kč.
Bez připomínek.
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Návrh usnesení:
ZO schvaluje uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu
o umístění stavby č. SOSBVB/IV-12-8017201/1 Skrbeň, Hynkovská, p.č. 432/49 -DTS,
VVN, KNN (k obecním pozemkům p.č. 432/43, 584/2).
Výsledek hlasování: pro

8

proti

0

zdržel se

0

Návrh byl schválen – Usnesení č. 6/9/2019

Ad 7) Dar pro Hospic na Svatém Kopečku
Hospic na Svatém Kopečku žádá o finanční podporu. V loňském roce poskytla Skrbeň dar
ve výši 10.000 Kč.
Bez připomínek.
Návrh usnesení:
ZO schvaluje poskytnutí daru 10 000,- Kč pro Hospic na Svatém Kopečku.
Výsledek hlasování: pro

8

proti

0

zdržel se

0

Návrh byl schválen – Usnesení č. 7/9/2019

Ad 8) Čerpání z Fondu obnovy a rozvoje splaškové kanalizace
Informaci podal starosta.
Naproti hřbitova je na výtlaku tlakové splaškové kanalizace šachta s průtokoměrem. Ten je
vadný a musí se poslat na kalibraci nebo vyměnit. Při manipulaci s ním bude potřeba uzavírat
výtlačné potrubí z celé obce, což může způsobit zvýšení tlaku v systému a v horším případě i
prasknutí zkorodovaných zpětných klapek v jímkách. Jediným řešením je zřízení obtoku
kolem šachty, který umožní zásah bez uzavírání výtlaku a z toho plynoucích rizik. Náklady na
zřízení obtoku jsou 75.911 Kč + DPH. Na tento účel lze použít prostředky Fondu obnovy a
rozvoje splaškové kanalizace obce Skrbeň“.
Výdaje Fondu tvoří
výdaje na financování oprav, údržby, rekonstrukce a dalšího rozvoje splaškové kanalizace.
výdaje na zhodnocení prostředků Fondu prostřednictvím investic na kapitálovém trhu
v rozsahu a za podmínek schválených zastupitelstvem obce. Pořízený finanční majetek je
považován za majetek Fondu.
výdaje související se zřízením a vedením zvláštního účtu u peněžního ústavu.
Proběhla krátká diskuse.
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Návrh usnesení:
ZO schvaluje použití prostředků Fondu obnovy a rozvoje splaškové kanalizace na zhotovení
havarijního obtoku měrné šachty tlakové splaškové kanalizace.
Výsledek hlasování: pro

8

proti

0

zdržel se

0

zdržel se

0

Návrh byl schválen – Usnesení č. 8/9/2019

Ad 9) Rozpočtové opatření
Informaci podal starosta – viz doplnění podkladů.

Návrh usnesení:
ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 6/2019.
Výsledek hlasování: pro

8

proti

0

Návrh byl schválen – Usnesení č. 99/2019

Ad 10) Různé
a) Nutné změny hranic obecních pozemků u školy
Současný vlastník domu č.p. 4, ul. Hlavní č.o. 14 (dlouhý bílý dům před školou) nechal
vytyčit hranice pozemků příslušejících k tomuto domu a při tom se zjistilo, že hranice jedné
z předzahrádek zasahuje do chodníku. Vlastník domu souhlasí se směnou tak, že
předzahrádka na p.č. st. 132 – zastavěná plocha bude zmenšena a za plochu pod chodníkem
obec poskytne stejně velkou plochu před vraty do domu. Geometrický plán se připravuje.
Současně bylo zjištěno, že předzahrádka domu č.p. 116, ulice U Školy 3 (p.č. 37 – ostatní
plocha a st. 131/4 – zastavěná plocha) zasahuje přes linii ostatních zdejších předzahrádek až
k vozovce. To je nevyhovující stav, protože podél předzahrádek je uložen vodovod a mají zde
být položeny kabely. Podmínky nápravy zatím s vlastníkem dohodnuty nebyly.
Jakmile budou připraveny další podklady, bude záležitost předložena k projednání a
schválení.

b) Příprava na další etapu rekonstrukce veřejného osvětlení – Vyhnálovská a
navazující ulice
Společnost ČEZ zadala vypracování projektu na další etapu kabelizace své sítě - v ulici
Vyhnálovská a v navazujících ulicích. Obdobně jako při předchozích etapách bude vhodné
souběžně připravit tam, kde je to potřebné, i rekonstrukci veřejného osvětlení. Starosta vyzval
členy zastupitelstva, aby posoudili, zda rekonstruovat osvětlení ve všech dotčených ulicích
nebo zda některé novější úseky ponechat v současném stavu. Lze i vyprojektovat rekonstrukci
v celém rozsahu a rozdělit na několik etap.
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c) Provozování a vlastnictví vodovodu
Vodohospodářská společnost Olomouc, a.s., jakožto vlastník většiny vodovodní sítě
v Olomouci a v některých dalších městech a obcích, provedla koncesní řízení na
provozovatele na dalších pět let. Jedinou nabídku podala Moravská vodárenská, a.s., která je
současným provozovatelem a na základě samostatné smlouvy provozuje i vodovod obce
Skrbeň. Za této situace se tedy pro naši obec v zásadě nic nemění. Jiná situace by nastala,
kdyby z koncesního řízení vzešel pro Olomouc jiný provozovatel a Skrbeň by nadále
provozovala Moravská vodárenská. V takovém případě by se muselo vyřešit předávací místo.
Nyní je centrální vodoměr v šachtě v zahradě mateřské školy, ale přivaděč z Horky je také
majetkem obce Skrbeň, tudíž měření by mělo být v místě připojení přivaděče v Horce. To je
ale technicky i majetkoprávně velmi problematické. Obdobných situací je v rámci
skupinového vodovodu víc, často i uvnitř obcí (část vodovodu je majetkem obce, část
majetkem vodohospodářské společnosti). Vodohospodářská společnost Olomouc nabízí a
postupně realizuje řešení spočívající v tom, že obce vloží svůj majetek do této akciové
společnosti a stanou se jejími akcionáři nebo pokud už jsou, navýší počet svých akcií. Toto se
neděje průběžně, ale v etapách, aktuálně v příštím roce, příprava cca leden, únor. Tuto
možnost by měla projednat i Skrbeň.
Starosta vyzval zastupitele, aby zvážili uvedenou možnost. Skrbeň inkasuje roční nájemné od
Moravské vodárenské 150 tis. Kč. Za 10 let by to bylo 1,5 mil. Kč, což není nijak vysoká
částka v porovnání s náklady na případné rekonstrukce vodovodu.
Ing. Žižlavský se dotázal, kolik je obcí v podobné situaci. Starosta zjistí.

d) Výsadba stromů
Ing. Čehovský – je vyhlášen dotační program na výsadbu pro veřejné prostory do výše až 250
tisíc Kč.
Ing. Čehovský navrhl tyto možné prostory:
- U železniční zastávky – mezi lesoparkem a dětským hřištěm)
- Klín u železniční dráhy – mezi tratí a Novou čtvrtí)
- Naproti samoobsluhy na Hlavní ulici – výsadba + malé tržiště
- Plocha za statkem u dětského hřiště – částečné i zakrytí neudržované zdi statku.
Zastupitelé byli vyzváni, aby posoudili jednotlivé lokality. Na začátku roku 2020 by bylo
rozhodnuto o rozsahu žádosti o dotaci.

e) Chodník za domem služeb
Přítomní občané z Dvorské ulice se dotázali, zda by se mohl opravit chodník za Domem
služeb, který je ve špatném stavu a třeba i rozšířit z důvodu, že větší dětský kočárek po tomto
chodníku neprojede.
Starosta – s rozsáhlejší rekonstrukcí celé plochy za domem služeb, která to již dlouho
potřebuje, se zatím musí počkat z důvodu naplánovaných akcí, ale proti provizorní opravě a
menšímu rozšíření nemá námitky.
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Další dotazy nebyly vzneseny.

Starosta poděkoval všem za účast a ukončil zasedání zastupitelstva.

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

Zápis byl vyhotoven dne:

Zapisovatel: Lenka Spurná

Ověřovatelé: Miroslav Štanga

Starosta:

dne:

Bc. Stanislav Vaďura, MBA

dne:

Tomáš Spurný

dne:
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