Zápis
z 1. (ustavujícího) zasedání Zastupitelstva obce Skrbeň,
které se konalo ve středu 19. října 2022 v 18:30 hodin v Domě služeb

------------------------------------------------------------------------------------Zahájení zasedání zastupitelstva
Zasedání Zastupitelstva obce Skrbeň bylo zahájeno v 18:30 hodin dosavadním starostou obce
Tomášem Spurným (dále jako „předsedající“).
Předsedající schůze konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno při dodržení všech lhůt
stanovených zákonem o volbách do zastupitelstev obcí a zákonem o obcích.
Předsedající schůze dále z presenční listiny přítomných členů zastupitelstva (příloha 1)
konstatoval, že přítomno je 9 členů zastupitelstva (z celkového počtu všech 9 členů
zastupitelstva), takže zastupitelstvo je usnášeníschopné (§ 92 odst. 3 zákona o obcích) a
jmenovitě tyto členy představil: Bc. Stanislav Vaďura (Koalice pro Skrbeň), Ing. Jiří Janda +
Kamil Jureček + Vratislav Obšel (Hasiči pro Skrbeň), Ing. arch. Viktor Čehovský + Bc. Matěj
Vymětal + Ing. Vladimír Vymětal + Ing. Jan Žižlavský (Sdružení nezávislých kandidátů).

***

Složení slibu členy zastupitelstva
Předsedající v souladu s § 69 odst. 2 zákona o obcích vyzval přítomné členy zastupitelstva ke
složení slibu.
Složení slibu proběhlo tak, že předsedající přečetl slib stanovený v § 69 odst. 2 zákona
o obcích „Slibuji věrnost České republice. Slibuji na svou čest a svědomí, že svoji funkci
budu vykonávat svědomitě, v zájmu obce Skrbeň a jejích občanů a řídit se Ústavou a zákony
České republiky.“ a vyzval přítomné členy zastupitelstva ke složení slibu pronesením slova
„slibuji“ a podpisem na připravených arších (příloha č. 2).
Žádný z přítomných členů zastupitelstva neodmítl složit slib ani nesložil slib s výhradou.

***

Bod 1 - Určení zapisovatele a ověřovatelů
a) Předsedající určil zapisovatelkou paní Lenku Spurnou. K návrhu nebyly vzneseny
žádné námitky.
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b) Předsedající vyzval k návrhům na ověřovatele zápisu.
Návrh: Ing. Vladimír Vymětal
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Skrbeň určuje ověřovatelem zápisu Ing. Vladimíra Vymětala.
Výsledek hlasování: Pro 8 Proti 0
Zdrželi se 1 (Ing. Vymětal)
Návrh byl schválen – Usnesení č. 1/1/2022
Návrh: Vratislav Obšel
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Skrbeň určuje ověřovatelem zápisu Vratislava Obšela.
Výsledek hlasování: Pro 8 Proti 0
Zdrželi se 1 (V. Obšel)
Návrh byl schválen – Usnesení č. 2/1/2022

***

Bod 2 - Schválení programu
Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou předanou členům
zastupitelstva a v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce s jednou změnou a jedním
doplněním.
- Změna – navržený bod 1 byl projednám před schvalováním programu
- Doplnění – Předsedající navrhl doplnění programu o bod: Dodatek č. 1 ke Smlouvě
o dílo se společností MODOS spol. s r.o., stavba „Cyklostezka Skrbeň-Příkazy,
k.ú. Skrbeň“ – tento bod navrhl předsedající zařadit před bod č.6.
Další návrhy na doplnění návrhu programu vzneseny nebyly.
Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se. Žádné návrhy nebyly vzneseny.
Předsedající dal hlasovat o návrhu programu.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Skrbeň schvaluje následující program ustavujícího zasedání:
1) Určení ověřovatelů zápisu (§95 odst. 1 zákona o obcích) a zapisovatele
2) Schválení programu
3) Volba starosty a místostarosty
a) určení počtu místostarostů
b) určení, které funkce budou členové zastupitelstva vykonávat jako dlouhodobě
uvolnění (§ 71 zákona o obcích)
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c) určení způsobu volby starosty a místostarosty
d) volba starosty
e) volba místostarosty
4) Zřízení finančního a kontrolního výboru (§ 117 odst. 2 zákona o obcích)
a) určení počtu členů finančního a kontrolního výboru
b) volba předsedy finančního výboru
c) volba předsedy kontrolního výboru
d) volba členů finančního výboru
e) volba členů kontrolního výboru
5) Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva (§ 72 zákona
o obcích)
6) Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo se společností MODOS spol. s r.o., stavba „Cyklostezka
Skrbeň-Příkazy, k.ú. Skrbeň“
7) Diskuse
Výsledek hlasování: Pro 9
Proti 0
Zdrželi se 0
Návrh byl schválen – Usnesení č. 3/1/2022

***
Bod 3 - Volba starosty a místostarosty
a) Určení počtu místostarostů
Předsedající navrhl, aby zastupitelstvo volilo stejně jako doposud pouze jednoho
místostarostu. Jiné návrhy nebyly vzneseny.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Skrbeň schválilo zvolení jednoho místostarosty.
Výsledek hlasování: Pro 8
Proti 0
Zdrželi se 1 (Bc. Vaďura)
Návrh byl schválen – Usnesení č. 4/1/2022

b) Určení, které funkce budou členové zastupitelstva vykonávat jako dlouhodobě
uvolnění (§ 71 zákona o obcích)
Předsedající navrhl, ve vazbě na ustanovení § 71 odst. 1 písm. a) zákona o obcích, aby
členové zastupitelstva obce byli uvolněni pouze pro výkon funkce starosty obce.
Jiné návrhy nebyly vzneseny.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Skrbeň v souladu s § 84 odst. 2 písm. k) zákona o obcích určuje, že pro
výkon funkce starosty obce bude člen zastupitelstva uvolněn.
Výsledek hlasování: Pro 9
Proti 0
Zdrželi se 0
Návrh byl schválen – Usnesení č. 5/1/2022
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c) Určení způsobu volby starosty a místostarosty
Předsedající konstatoval, že nestanoví-li zastupitelstvo jinak, probíhá volba starosty a
místostarosty obvykle veřejným hlasováním. Proto navrhl tento způsob volby starosty a
místostarosty.
Jiné návrhy:
Bc. Vaďura navrhl tajnou volbu – personální věci, což je i toto hlasování, by se mělo řešit
tajně.
Předsedající dal o tomto návrhu hlasovat.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Skrbeň schvaluje volbu starosty a místostarosty tajným hlasováním.
Výsledek hlasování:
Pro 1 (Bc. Vaďura)
Proti 6 (Ing. Čehovský, Ing. Janda, K. Jureček, Bc. Vymětal, Ing. Vymětal, Ing. Žižlavský)
Zdržel se 2 ( Mgr. Ruffer, V. Obšel)
Návrh nebyl schválen.

Dále bylo hlasováno o původním návrhu – veřejné hlasování.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Skrbeň schvaluje volbu starosty a místostarosty veřejným hlasováním.
Výsledek hlasování: Pro 8
Proti 1 (Bc. Vaďura)
Zdrželi se 0
Návrh byl schválen – Usnesení č. 6/1/2022

d) Volba starosty
Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci starosty.
Člen zastupitelstva Ing. Žižlavský navrhl do funkce starosty Mgr. Lukáše Ruffera.
Člen zastupitelstva Bc. Vaďura navrhl do funkce starosty Bc. Matěje Vymětala.
Žádný jiný návrh nebyl předložen.
Výsledek hlasování pro Bc. Matěje Vymětala:
Pro
1 (Bc. Vaďura)
Proti
1 (Bc. Vymětal)
Zdržel se
7 (Ing. Čehovský, Ing. Janda, K. Jureček, V. Obšel, Mgr. Ruffer, Ing. Vymětal,
Ing. Žižlavský)
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Diskuse:
Bc. Vaďura – vyzval Mgr. Ruffera, aby se aktivně představil a řekl, jak si představuje převzetí
úřadu a jak bude následně pro obec pracovat.
Mgr. Ruffer – Předání úřadu je dlouhodobá záležitost. I nadále by chtěl pracovat a jít ve
stopách starosty Tomáše Spurného.
Ing. Žižlavský – Program byl předložen a dostatečně publikován, všichni se s ním mohli
seznámit. Jejich sdružení pracuje a chová se legitimně.
Tomáš Spurný – vedení obce představuje celé zastupitelstvo, úkolem starosty je především
koordinovat jeho práci.
Přistoupilo se k hlasování pro Mgr. Ruffera:
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Skrbeň volí starostou pana Mgr. Lukáše Ruffera.
Výsledek hlasování:
Pro
6 (Ing. Čehovský, Ing. Janda, K. Jureček, Bc. Vymětal, Ing. Vymětal,
Ing. Žižlavský)
Proti
1 (Bc. Vaďura)
Zdrželi se
2 (Mgr. Ruffer, V. Obšel)
Návrh byl schválen – Usnesení č. 7/1/2022

Dosavadní starosta Tomáš Spurný pogratuloval novému starostovi ke zvolení a předal mu
vedení schůze.
Mgr Luláš Ruffer (dále starosta) se ujal vedení schůze a nejdříve předal slovo
Ing. Vymětalovi, který poděkoval bývalému starostovi Tomáši Spurnému za skvělou práci pro
občany a obec a předal mu dárek – zarámované poslední usnesení: Usnesení č. 6/31/2022 „Tomáš Spurný se zasloužil o rozvoj obce Skrbeň“.
Tomáš Spurný zhodnotil krátce práci pro obec, připomněl, že starosta a obec jsou jeden celek
a popřál novým zastupitelům, aby je práce těšila, aby z ní měli radost a aby z ní měli radost i
občané.
Starosta poděkoval za důvěru a doufá, že ji nezklame.

e) Volba místostarosty
Starosta vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci místostarosty.
Byl podán následující návrh:
Starosta navrhl Ing. Jiřího Jandu.
Jiný návrh nebyl předložen.
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Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Skrbeň volí místostarostou Ing. Jiřího Jandu.
Výsledek hlasování:
Pro
7 (Ing. Čehovský, K. Jureček, V. Obšel, Bc. Vaďura, Bc. Vymětal,
Ing.Vymětal, Ing. Žižlavský)
Proti
0
Zdržel se
2 (Mgr. Ruffer, Ing. Janda)
Návrh byl schválen – Usnesení č. 8/1/2022

***

Bod 4 - Zřízení finančního a kontrolního výboru (§ 117 odst. 2 zákona o obcích)
a) Určení počtu členů finančního a kontrolního výboru
Starosta úvodem tohoto bodu informoval o povinnosti zřídit finanční a kontrolní výbor.
Zastupitelstvo určuje počet členů výboru, který musí být lichý, přičemž finanční a kontrolní
výbor musí mít nejméně tři členy (§ 119 odst. 1 zákona o obcích). Členy výboru mohou být
členové zastupitelstva i jiné osoby, pouze předsedou výboru může být jen člen zastupitelstva.
Předsedající navrhl, aby zastupitelstvo zřídilo finanční výbor a kontrolní výbor, přičemž
každý z nich bude mít tři členy stejně jako doposud.
Jiný návrh podán nebyl.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Skrbeň zřizuje finanční výbor a kontrolní výbor. Oba výbory budou
tříčlenné.
Výsledek hlasování: Pro 9 Proti 0
Zdrželi se 0
Návrh byl schválen – Usnesení č. 9/1/2022

b) Volba předsedy finančního výboru:
Starosta navrhl na funkci předsedy finančního výboru Ing. Žižlavského. Vykonával tuto
funkci i v minulém období a profesně má k této problematice blízko.
Jiný návrh předložen nebyl.
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Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Skrbeň volí předsedou finančního výboru Ing. Jana Žižlavského.
Výsledek hlasování: Pro 8
Proti 0
Zdrželi se 1 (Ing. Žižlavský)
Návrh byl schválen – Usnesení č. 10/1/2022

c) Volba předsedy kontrolního výboru:
Starosta navrhl Bc. Matěje Vymětala..
Bc. Vaďura – bývá zvykem, že tento post se nabízí opozici.
Ing. Žižlavský – bylo nabídnuto hasičům (druhá vítězná strana) – nepřijali.
Jiný návrh nebyl předložen.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Skrbeň volí předsedou kontrolního výboru Bc. Matěje Vymětala.
Výsledek hlasování: Pro 8
Proti 0
Zdrželi se 1 (Bc. Vymětal)
Návrh byl schválen – Usnesení č. 11/1/2022

d) Volba členů finančního výboru
Starosta vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na členy finančního výboru.
Byli navrženi Ing. Čehovský a Ing. Vymětal - přijali.
Jiný návrh nebyl předložen.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Skrbeň volí členy finančního výboru Ing. arch. Viktora Čehovského,
Ing. Vladimíra Vymětala.
Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0
Zdrželi se 2 (Ing. Čehovský, Ing. Vymětal)
Návrh byl schválen – Usnesení č. 12/1/2022

e) Volba členů kontrolního výboru
Starosta vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na členy kontrolního výboru.
Ing. Janda navrhl K. Jurečka - přijal.
Starosta navrhl Bc. Vaďuru – nepřijal.
Ing. Žižlavský navrhl V. Obšela – přijal.
Jiný návrh nebyl předložen.
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Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Skrbeň volí členy kontrolního výboru Kamila Jurečka, Vratislava Obšela.
Výsledek hlasování: Pro 7
Proti 0
Zdrželi se 2 (K. Jureček, V. Obšel)
Návrh byl schválen – Usnesení č. 13/1/2022

• Zřízení komise pro spolkovou, kulturní, sportovní a společenskou činnost
Starosta uvedl, že v minulém volebním období byla zřízena tato komise, která koordinuje
aktivity pořadatelů, přispívá ke komunikaci mezi nimi a orgány obce. Navrhl, aby předsedou
komise byl jmenován Vratislav Obšel, který se aktivně již delší dobu věnuje kulturnímu,
sportovnímu a společenskému dění v obci.
Bc. Vaďura – Tento bod nebyl na programu. Komise by měla být poskládaná ze všech spolků,
sportovců a stran. Měli by se 2x za rok sejít a měl by být z toho nějaký výstup, což se neděje.
Spolkový život se dle jeho názoru nikam neposunul.
Tomáš Spurný – není pravda, že to bývalo bez výstupu. Komise se schází každoročně na
začátku roku se zástupci všech spolků a dalších pořadatelů akcí v obci a dohodne vzájemnou
koordinaci termínů těchto akcí, případně spolupráci při jejich pořádání. Ze schůze se pořizuje
zápis a přehled termínů plánovaných akcí. Podle potřeby komise spíše neformálně koordinuje
spolupráci pořadatelů apod. během roku.
Připomněl, že komisi nemusí schvalovat zastupitelstvo, že ji zřizuje starosta.
Bc. Vaďura – formalistické a alibistické, školská rada zprávy předkládala.
Ing. Žižlavský – Komunikace a koordinace fungovala dobře. Předseda komise byl zároveň
jediným členem.
Ing. Žižlavský se dotázal Bc. Vaďury zda by měl zájem o předsednictví.
Bc. Vaďura – dotázal se na finanční ohodnocení. Je ochoten přispět ke kulturnímu a
společenskému dění obce, aby se všechny spolky spojily.
Ing. Žižlavský – občané, spolky, sportovci, hasiči se spojit dokázali, rozvíjet se ale lze i dál.
Starosta projednávání tohoto bodu odložil na další zastupitelstvo.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Skrbeň souhlasí s tím, aby starosta zřídil komisi pro spolkovou, kulturní,
sportovní a společenskou činnost. Předsedou komise bude ……………………..
Výsledek hlasování: Pro Proti Zdrželi se Návrh se neschvaloval
***
Bod 5 – Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva
(§ 72 zákona o obcích)
Starosta navrhl, aby neuvolněným členům zastupitelstva byly poskytovány odměny dle NV
318/2017 Sb., ve stejné výši, jako tomu bylo doposud. Výše odměn odpovídá přibližně
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odměnám poskytovaným doposud i v jiných obcích. Odměnu pro místostarostu navrhl
prozatímně snížit.
Odměny navrhl pro členy zastupitelstva takto:
místostarosta
8 000,- Kč
předseda výboru nebo komise
2 900,- Kč
člen výboru nebo komise
2 400,- Kč
člen výše neuvedený
2 000,- Kč
Ing. Žižlavský – upozornil, že částka je dle nařízení vlády u člena nezařazeného nižší.
Starosta opravil do návrhu částku u nezařazeného člena na 1 800,- Kč.
Bc. Vaďura – navrhl pro místostarostu částku 11 000,- Kč jako doposud, a to i z důvodu
současné vysoké inflace.
Starosta – tato částka byla domluva mezi nezávislými a hasiči. Bývalá místostarostka
Ing. Gabrlíková pracovala nad rámec svých povinností, především co se staveb v obci týkalo.
Ing. Janda – navrhoval při setkání stran dokonce nižší částku.
Ing. Žižlavský – výše odměny není dohoda mezi starostou a místostarostou, je to výsledkem
dohody obou stran. Částka byla všemi akceptována.
Tomáš Spurný – očekává se v roce 2023 změna v odměňování. Bral by to teď jako start.
Bc. Vaďura – je překvapen, že se v době inflace navrhuje nižší částka. Navrhl k hlasování
místostarostovi částku 11 000,- Kč.
Ing. Vymětal – místostarosta řekl, že nejdříve chce vědět, kolik práce odvede. Je to
charakterní přístup.

Výsledek hlasování pro částku 11 000,- Kč pro místostarostu:
Pro 1 (Bc. Vaďura)
Proti 0
Zdržel se 8
Jiné návrhy podány nebyly. Přistoupilo se k hlasování původního návrhu po opravě částky pro
nezařazeného člena.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Skrbeň v souladu s § 72 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona
o obcích stanoví měsíční odměny za výkon jednotlivých funkcí neuvolněných
členů zastupitelstva takto:
místostarosta
8 000,- Kč
předseda výboru nebo komise
2 900,- Kč
člen výboru nebo komise
2 400,- Kč
člen výše neuvedený
1 800,- Kč
Výsledek hlasování: Pro 7
Proti 0
Zdrželi se 2 (Ing. Janda, Bc. Vaďura)
Návrh byl schválen – Usnesení č. 14/1/2022
***
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Bod 6 – Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo se společností MODOS spol. s r.o., stavba
„Cyklostezka Skrbeň-Příkazy, k.ú. Skrbeň“
Informaci podal starosta:
Na minulém zasedání byli zastupitelé o předpokladu dodatku k SOD už informováni, nebylo
ale k dispozici vyčíslení víceprací a méněprací. Cyklostezka je dokončena a byla obci předána
v pondělí 17. října. Z důvodu návaznosti dalších úkonů (fakturace, zveřejnění na profilu
zadavatele atd.) by bylo vhodné neodkládat tuto záležitost až na další zasedání. Návrh
dodatku byl rozeslán elektronicky. Celková cena je nižší o 12.657,49 Kč + DPH.
Bez připomínek.

Návrh usnesení:
ZO schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo se společností MODOS spol. s r.o., stavba
„Cyklostezka Skrbeň-Příkazy, k.ú. Skrbeň“.
Výsledek hlasování: Pro 9
Proti 0
Zdrželi se 0
Návrh byl schválen – Usnesení č. 15/1/2022

***

Bod 7 – Diskuse
Ing. Žižlavský – moc prosí všechny členy zastupitelstva, aby „svlékli dresy“ a táhli za jeden
provaz. Jsme malá obec a měli by se všichni umět společně domlouvat a rozhodovat ve
prospěch všech a neeskalovat zbytečné spory. Nový starosta a místostarosta budou potřebovat
podporu, zvláště od těch, co jsou v zastupitelstvu delší dobu a vyjádřil přesvědčení, že všichni
členové zastupitelstva jsou odhodláni se zodpovědně zabývat obecními záležitostmi a řešit je.

Přítomný občan pan Josef Špunda:
- Nejdříve se zastupitelstvu představil.
- Dotázal se na cenu cyklostezky do Příkaz. Odpověděl Tomáš Spurný – cena byla
vysoutěžena a nejnižší.
- Starosta – Cyklostezka do Horky nad Moravou – Horka přislíbila, že začnou
s výstavbou příští rok na jaře.
- Někdo bývá vyšachován, tak se stalo i zde.
- Noví zastupitelé budou potřebovat podporu nejen pokračujících zastupitelů ale
především občanů obce.
***
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Další dotazy nebyly vzneseny.
Starosta poděkoval všem za účast a ukončil zasedání zastupitelstva v 19:30 hod.

Přílohy zápisu:
1) Prezenční listina
2) Listiny prokazující složení slibu členů zastupitelstva obce
3) Zveřejněná informace o konání ustavujícího zasedání podle § 93 odst. 1 zákona o obcích

Zápis byl vyhotoven dne:
Zapisovatel: Lenka Spurná

Ověřovatelé: Ing. Vladimír Vymětal

Starosta:

dne:

Vratislav Obšel

dne:

Mgr. Lukáš Ruffer

dne:
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