Zápis
ze 17. zasedání Zastupitelstva obce Skrbeň,
které se konalo v pondělí 30. listopadu 2020 od 18:30 v Domě služeb
------------------------------------------------------------------------------------------------Účast:

9

členů zastupitelstva – viz. presenční listina

Počet přítomných občanů:

2

Určení zapisovatele:
Lenka Spurná
proti

0

zdržel se 0

proti

0

zdržel se 1

Josef Zlámal
pro
8
proti

0

zdržel se 1

pro

9

Ověřovatelé:
Josef Fiala
pro
8

Program:
1. Plnění usnesení, informace o průběhu akcí
2. Prodej p.č. 273/50 – ostatní plocha
3. Dar pro Hospic na Svatém Kopečku
4. Věcná břemena ČEZ
5. WIFI4EU – smlouva o dílo
6. Vyhláška o místním poplatku za odpad na rok 2021
7. Smlouva o zřízení a Stanovy Dobrovolného svazku obcí DSO Region Moravská cesta
8. Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo - „III/4466 Skrbeň – průtah (1. etapa)“
9. Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo - „Rekonstrukce veřejného osvětlení – silniční průtah a IV.
etapa“
10. Rozpočtové opatření
11. Rozpočtové provizorium na rok 2021
12. Zmocnění k provádění rozpočtových opatření
13. Různé
Výsledek hlasování: pro

9

proti

0

zdržel se 0

Program včetně doplnění byl schválen.
1

Ad 1) Plnění usnesení
Usnesení č. 1/16/2020
ZO bere na vědomí informaci o plnění rozpočtu a o průběhu akcí.
Usnesení č. 2/16/2020
Schválení pořízení Souboru změn č. 1 ÚP Skrbeň
zpracovává se – informaci přednesl Ing. arch. Viktor Čehovský
Usnesení č. 3/16/2020
ZO schvaluje Řád veřejného pohřebiště obce Skrbeň, který s účinností od 1. října 2020
nahrazuje Řád veřejného pohřebiště pro hřbitov ve Skrbeni, schválený Zastupitelstvem obce
Skrbeň dne 2.5.2002.
Usnesení č. 4/16/2020
ZO schvaluje uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o partnerství a spolupráci na projektu
„Kompostéry pro Skrbeň a další obce“ s obcí Mořice.
uzavřeno
Usnesení č. 5/16/2020
ZO schvaluje uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o partnerství a spolupráci na projektu
„Kompostéry pro Skrbeň a další obce“ s obcí Křelov-Břuchotín.
uzavřeno
Usnesení č. 6/16/2020
ZO nevyhovuje žádosti o odkup části p.č. 413/26.
žadatel byl informován
Usnesení č. 7/16/2020
ZO souhlasí se zadáním studie a následně projektu pro komunikaci a inženýrské sítě na
odbočku z ulice Vyhnálovské směr ulice Lipová.
Zatím bez výstupu, totéž v případě posouzení využitelnosti pozemků společnosti VITSOL.
Usnesení č. 8/16/2020
ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 6/2020 (včetně zvedací plošiny v Domě služeb).
Usnesení č. 9/16/2020
ZO schvaluje zveřejnění záměru prodat pozemek p.č. 273/50 – ostatní ploch a v k.ú. Skrbeň.
záměr byl zveřejněn, viz další bod programu
Usnesení č. 10/16/2020
ZO jmenuje do Školské rady Základní školy a mateřské školy Skrbeň, p.o. pro její další
funkční období paní Mgr. Renatu Čechovou a paní Janu Jelčovou.
Krátkou informaci podala Mgr. Čechová – jednání rady proběhlo 1.10.2020, zápis je
zveřejněn na webových stránkách školy. Další schůze rady je plánována na 2. týden v červnu.

2

Průběh a plnění akcí:
• Výsadba IP 19b (pás stromů a keřů) – dokončeno, převzato, schváleno poskytovatelem
dotace.
• Výsadba biocentra LBC 2 – dokončeno, převzato, poskytovatel dotace schválil změny
způsobené úpravou hranic pozemku.
• Plošina pro Dům služeb – je zpracovaná projektová dokumentace, montáž bude
v polovině ledna. Obec musí upravit stávající elektroinstalaci a zábradlí na schodišti.
• Nové vybavení knihovny a knihovnický program – instalováno, připravuje se spuštění.
• „Slepá místa“ – žádost o dotovaný kamerový systém nebyla úspěšná.
• Rekonstrukce veřejného osvětlení – usilovně se pracuje na dokončení IV. etapy.
• Rekonstrukce silničního průtahu – nezmění-li se zásadně podmínky, měl by být do
poloviny prosince dokončen/zprovozněn úsek od železničního přejezdu po kostel, aby byl
umožněn v omezené míře provoz včetně propojení s ulicí Na Návsi. Na zbývajícím úseku
se bude pokračovat v jarních měsících. Autobus bude i nadále mít zastávku Za Humny.
Ing. Čehovský – vozíčkář bude mít problém, plošina není dost rozměrná.
Starosta – skládací nebo menší typy vozíčků se vejdou a v jiném případě se vozíčkář přesune
na sedátko, vyjede plošinou a potom se za pomocí druhé osoby přemístí do místnosti.
Ing. Vymětal – dotaz, jak bude fungovat knihovnický program.
Starosta podal základní informace – jedná se zejména o provázanost databází s nadřízenou
knihovnou, zapisování knih pomocí čárových kódů atd. Zda bude pro čtenáře na internetu
dostupný seznam knih neví.
Návrh usnesení:
ZO bere na vědomí informaci o plnění usnesení a o průběhu akcí.
Výsledek hlasování: pro

9

proti

0

zdržel se

0

Návrh byl schválen – Usnesení č. 1/17/2020
Ad 2) Prodej p.č. 273/50
Záměr prodeje schválilo zastupitelstvo na svém 16. zasedání. Záměr byl zveřejněn na úřední
desce od 16.9.2020 doposud. Cena stanovená znalcem je 800,- Kč.
Bez připomínek.
Návrh usnesení:
ZO schvaluje uzavření kupní smlouvy o převodu pozemku p.č. 273/50 – ostatní plocha v k.ú.
Skrbeň o výměře 38 m2 z majetku obce Skrbeň do vlastnictví pana Jaroslava Zlámala za
celkovou kupní cenu 800 Kč. Kupující dále uhradí náklady na znalecký posudek, náklady na
sepsání kupní smlouvy a na vklad do katastru nemovitostí.
Výsledek hlasování: pro

8

proti

0

zdržel se

1 (J. Zlámal)

Návrh byl schválen – Usnesení č. 2/17/2020
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Ad 3) Dar pro Hospic na Svatém Kopečku
Hospic na Svatém Kopečku žádá o finanční podporu. V loňském roce poskytla Skrbeň dar
10.000 Kč.
Bez připomínek.
Návrh usnesení:
ZO schvaluje poskytnutí daru 10 000,- Kč pro Hospic na Svatém Kopečku.
Výsledek hlasování: pro

9

proti

0

zdržel se

0

Návrh byl schválen – Usnesení č. 3/17/2020

Ad 4) Věcná břemena ČEZ
Jedná se o přípravu další etapy kabelizace rozvodné sítě ČEZ, umístění připojovacích sloupků
na obecní pozemek, nelze-li skříň zasekat do fasády apod. Náhrada za věcné břemeno je
v každém případě 1.000 Kč.
Bez připomínek.

Návrh usnesení:
ZO schvaluje uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě a
dohodu o umístění stavby č. IE-12-8007363/SOBS-002, 003, 012, 013, 015, 016 k obecním
pozemkům p.č. 432/9 v ulici Hynkovská a p.č. 602 v ulici Dvorská.
Výsledek hlasování: pro

9

proti

0

zdržel se

0

Návrh byl schválen – Usnesení č. 4/17/2020

Ad 5) WIFI4EU – smlouva o dílo
Obci Skrbeň se podařilo využít možnosti v rámci Iniciativy WiFi4EU, která si klade za cíl
zajistit v celé EU občanům a návštěvníkům vysoce kvalitní přístup k internetu prostřednictvím bezplatných wi-fi hotspotů ve veřejných prostorách, jako jsou parky, náměstí, úřady,
knihovny a zdravotní střediska. V rámci této iniciativy, kterou financuje Evropská komise,
získají obce poukázky na podporu instalace wi-fi hotspotů v uvedených centrech veřejného
života. Inciativa WiFi4EU je otevřena subjektům z veřejného sektoru členských států EU a
zúčastněných zemí EHP (Norska a Islandu). Účastnit se mohou pouze obce (nebo rovnocenné
místní samosprávy) nebo sdružení obcí. Každá obec smí během celé doby trvání iniciativy
WiFi4EU využít pouze jednu poukázku. Každá udělená poukázka má hodnotu 15 000 EUR.
Poukázka WiFi4EU představuje paušální platbu určenou pouze k pokrytí nákladů na zařízení
a instalaci wi-fi hotspotů, které splňují požadavky stanovené ve výzvě k předkládání žádostí a
v příloze I grantové dohody podepsané s vybranými obcemi. Obce ponesou náklady na
internetové připojení (smlouvu o poskytování internetových služeb), údržbu a provoz zařízení
po dobu nejméně 3 let. Projekt bude realizován v těchto objektech a jejich okolí:
4

•
•
•
•

kanceláře a chodba obecního úřadu, obecní sál, hasičská zbrojnice
Dům služeb
sportovní areál
základní škola

Nabídku předložila společnost DOUBRAVA.NET s.r.o.
Termín realizace – do 31.3.2021
Bc. Vaďura – podrobněji informoval o projektu, doporučil smlouvu uzavřít. Navrhl při této
akci zároveň připojit i kameru v okolí hřiště a železniční zastávky.

Návrh usnesení:
ZO schvaluje uzavření smlouvy o dílo na realizaci projektu WIFI4EU se společností
DOUBRAVA.NET s.r.o., IČ 0491113.

Výsledek hlasování: pro

9

proti

0

zdržel se

0

Návrh byl schválen – Usnesení č. 5/17/2020

Ad 6) Vyhláška o místním poplatku za odpad na rok 2021
V příloze je návrh obecně závazné vyhlášky obce Skrbeň vyhlášky č. 3/2020 včetně podkladů
pro stanovení poplatku. Po projednání ve finančním výboru se navrhuje zvýšení poplatku
z dosavadních 492 Kč na 528 Kč/osobu.
Bez připomínek.

Návrh usnesení:
ZO schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 3/2020, o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
Poplatek na rok 2021 je stanoven na 528,00 Kč za osobu.

Výsledek hlasování: pro

9

proti

0

zdržel se

0

Návrh byl schválen – Usnesení č. 6/17/2020

Ad 7) Smlouva o zřízení a Stanovy Dobrovolného svazku obcí DSO Region Moravská cesta

V příloze je návrh Smlouvy o zřízení a stanov. Tex byl projednán v přípravném výboru a
zaslán ke schválení krajskému úřadu. Skrbeň o svém členství rozhodla 2.9.2019 usnesením
9/7/2019. K dnešnímu dni je zúčastněno 15 obcí, oproti rozeslanému znění přibyla obec
Cholina.
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Bc. Vaďura – dotázal se na předmět činnosti svazku a důvod vzniku, když již existuje
mikroregion Litovelsko, ve kterém většina obcí vstupujících do nového mikroregionu je.
Starosta – nový mikroregion se od Litovelska bude lišit tím, že bude respektovat hranice
území MAS Moravská cesta. Není záměrem mikroregionu Litovelsko konkurovat, ale naopak
znásobit možnosti čerpání dotací nebo realizace společných záměrů.

Návrh usnesení:
ZO schvaluje Stanovy dobrovolného svazku obcí DSO Region Moravská cesta a Smlouvu
o zřízení dobrovolného svazku obcí DSO Region Moravská cesta v předloženém znění.
Výsledek hlasování: pro

9

proti

0

zdržel se

0

Návrh byl schválen – Usnesení č. 7/17/2020

Ad 8) Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo - „III/4466 Skrbeň – průtah (1. etapa)“
Dodatek ošetřuje posunutí termínu dokončení zakázky a zvýšení ceny z důvodu přeložek
plynového potrubí. Návrh dodatku včetně jeho příloh viz příloha. Cena za přeložky plynu je
uvedena v plném předpokládaném rozsahu. Bude ještě upravena dle skutečnosti. Ostatní
vícepráce budou ošetřeny dalšími dodatky.
Bc. Vaďura: Čím je vyvoláno křížení kanalizace a plynu?
Starosta, Ing. Gabrlíková: Nová kanalizace je v jiné trase i výšce než kanalizace původní.
J. Zlámal: Občané se dotazují, proč namísto ostrůvků pro zeleň nejsou další parkovací místa.
Vysvětluje jim, že je to na některých místech kvůli předepsaným rozhledovým poměrům,
jinde z estetických důvodů.
Bc. Vaďura: Není prodloužení termínu dokončení do června 2021 skrytým záměrem
zhotovitele získat pro realizaci zbytečně dlouho dobu?
Starosta: Toto není vyloučeno, nicméně mírná zima a včasný začátek jara by mohly
dokončení urychlit.

Návrh usnesení:
ZO schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo se společností OHL ŽS a.s. na realizaci
zakázky „III/4466 Skrbeň – průtah (1. etapa)“.
Výsledek hlasování: pro

9

proti

0

zdržel se

0

Návrh byl schválen – Usnesení č. 8/17/2020
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Ad 9) Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo - „Rekonstrukce veřejného osvětlení – silniční
průtah a IV. etapa“
Z důvodu nedokončené rekonstrukce silničního průtahu nebylo možné dokončit rekonstrukci
veřejného osvětlení v ulici Hlavní. Z toho důvodu se dodatkem ke smlouvě o dílo mění termín
dokončení této zakázky.
Bez připomínek.

Návrh usnesení:
ZO schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo se společností ELNERMONT, s.r.o.
na realizaci zakázky „Rekonstrukce veřejného osvětlení – silniční průtah a IV. etapa“.
Výsledek hlasování: pro

9

proti

0

zdržel se

0

Návrh byl schválen – Usnesení č. 9/17/2020

Ad 10) Rozpočtové opatření
V kompetenci starosty bylo schváleno rozpočtové opatření č. 7/2020 – výdaj 30.000,- Kč na
nákup dataprojektoru s příslušenstvím pro knihovnu. Dotace na tento účel se do rozpočtu
promítne po podepsání smlouvy s Olomouckým krajem.
V příloze je návrh rozpočtového opatření č. 8/2020, které se týká rozpočtu sociálního fondu a
fondu obnovy a rozvoje kanalizace. U fondu obnovy a rozvoje kanalizace se jedná o zvýšení
výdajů na nákup čerpadel a také výtlačných sestav, které byly doposud hrazeny z provozních
výdajů rozpočtovaných na kanalizaci. Použití fondu bylo zatím schváleno jen na nákup
čerpadel. Návrh rozpočtového opatření viz příloha.
Současně je třeba posoudit možnost odkupu dlažebních kostek od SSOK a rozhodnout o tom,
zda v případě, že to bude možné, odkoupíme veškeré množství, které bude k dispozici. SSOK
zatím nerozhodlo, zda se budou kostky odprodávat po etapách (rok 2020, 2021) nebo až po
dokončení stavby v roce 2021.
Bez připomínek.

Návrh usnesení:
ZO souhlasí s odkupem dlažebních kostek od Správy silnic Olomouckého kraje, a to
veškerého množství, které bude k dispozici.

Výsledek hlasování: pro

9

proti

0

zdržel se

0

Návrh byl schválen – Usnesení č. 10/17/2020
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Návrh usnesení:
ZO schvaluje použití prostředků Fondu obnovy a rozvoje splaškové kanalizace obce Skrbeň
na úhradu výtlačných sestav a souvisejícího materiálu potřebného na opravu a obnovu
stávající tlakové kanalizace.

Výsledek hlasování: pro

9

proti

0

zdržel se

0

zdržel se

0

Návrh byl schválen – Usnesení č. 11/17/2020
Návrh usnesení:
ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 8/2020.
Výsledek hlasování: pro

9

proti

0

Návrh byl schválen – Usnesení č. 12/17/2020

Ad 11) Rozpočtové provizorium na rok 2021
Informaci podal starosta.
Bez připomínek.
Návrh usnesení:
ZO schvaluje rozpočtové provizorium pro hospodaření obce v roce 2021 do doby schválení
rozpočtu obce, nejdéle do 30.4.2021. Rozpočtové provizorium se řídí těmito pravidly:
a) Vychází z nezbytných provozních a kapitálových výdajů. Výdaje v tomto období nesmí
přesáhnout 30 % výdajů v roce 2020.
b) Hrazeny budou výdaje, které je obec povinna hradit na základě uzavřených smluv a
závazků.
c) Základní škola a mateřská škola Skrbeň, p.o. obdrží v lednu 2021 neinvestiční dotaci na
provoz ve výši 1/3 dotace podle skutečnosti z roku 2020.
Výsledek hlasování: pro

9

proti

0

zdržel se

0

Návrh byl schválen – Usnesení č. 13/17/2020

Ad 12) Zmocnění k provádění rozpočtových opatření
Informaci podal starosta.
Bez připomínek.
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Návrh usnesení:
ZO zmocňuje starostu prováděním nezbytných rozpočtových opatření v období do konce roku
2020. O provedených rozpočtových opatřeních bude starosta informovat zastupitelstvo obce
na nejbližším zasedání.
Výsledek hlasování: pro

9

proti

0

zdržel se

0

Návrh byl schválen – Usnesení č. 14/17/2020

Ad 13) Různé
a) Odkup pozemku pro chodník k autobusové zastávce u Křepelky
Jedná se o pozemek pro chodník, který spojí zastávku se silnicí směrem do Skrbeně.
Vzhledem ke konfiguraci terénu by bylo problematické umístit chodník na pozemek Správy
silnic Ol. kraje (svažitý břeh podél silnice). Zákres viz příloha, zábor pro odkup je vyšrafován
modře.
p.č. 291/6 – orná půda

část o výměře 202 m2

30,- Kč/m2

Předpokládané náklady:
6060,- Kč + 2000 Kč vklad + geometrický plán cca 5.000 Kč + právní služby
Bez připomínek.

Návrh usnesení:
ZO schvaluje záměr odkoupit do majetku obce část p.č. 291/6 – orná půda v k.ú. Skrbeň dle
předloženého návrhu.

Výsledek hlasování: pro

9

proti

0

zdržel se

0

Návrh byl schválen – Usnesení č. 15/17/2020

b) Prominutí nájemného z obecní hospody
Na základě vládních opatření z důvodu covidové epidemie byla provozní doba od 9. října
omezena do 20:00 hod., od 4. listopadu byla hospoda úplně uzavřena. Navrhuji prominout
nájemné na dobu, po kterou musí být hospoda zcela uzavřena, počínaje nájemným za měsíc
listopad 2020.
Bc. Vaďura – po krátké diskusi navrhl kompenzaci ve výši dvou měsíčních nájmů.
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Návrh usnesení:
ZO schvaluje prominutí nájemného z obecní hospody za měsíc říjen a listopad 2020.

Výsledek hlasování: pro

9

proti

0

zdržel se

0

Návrh byl schválen – Usnesení č. 16/17/2020

c) Příprava návrhu na výsadbu podél silničního průtahu
I když bude rekonstrukce silnice dokončena až v příštím roce, bude dobré včas připravit návrh
výsadby květin a keřů v ostrůvcích pro to určených, případně na jiných vhodných místech
(před obchodem, před bytovým domem, u jednotlivých domů). Část výsadby by pak bylo
možné provést již na jaře 2021. Pro diskusi s občany na toto téma bude vhodné zpracovat
nějaký rámcový návrh, vhodným způsobem projednat a následně připravit k realizaci.
J. Fiala – navrhl při jedné akci vyřešit i prostranství naproti obchodu, volná plocha je dle jeho
názoru nevzhledná.
Starosta – je možné se tím zabývat, ale není ještě jasný finální vzhled rekonstruovaných
přilehlých komunikací a chodníků. Osloví Ing. Žákovou a požádá o návrh konceptu.

d) Odkup části předzahrádky před domem č. 22 v ulici Hlavní (naproti kostelu, dříve
Briškovo), pozemek p.č. 103 – zahrada (35 m2)
Tato předzahrádka je ohrazena poměrně vysokou zídkou a kovovým oplocením. Nový
chodník ji bude obcházet, ale bylo by vhodné dodatečně projednat možnost úpravy hranice
odkoupením části předzahrádky nebo směnou za část obecního pozemku podél domu
v místech, kam předzahrádka nezasahuje. Bude to ale složitější proces (změna kultury, vynětí
ze zemědělského půdního fondu atd.). Pravděpodobně by obec musela vybudovat nové
ohrazení předzahrádky, pokud by na tom majitelka trvala.
Aktuální informace: majitelka souhlasí s vzájemnou směnou (předzahrádka bude směrem do
ulice zúžena, prodloužena podél celého domu.
ZO věc prodiskutovalo, starosta bude pokračovat v jednání. Do jara se provede směna
pozemků a chodník se upraví do vhodnější podoby. Oplocení v nových hranicích bude
provedeno na náklady obce.

e) Odkup části p.č. st. 116 – zastavěná plocha vedle domu Podvrbí 91/13 (Špunarovi)
Tento pozemek přesahuje pod komunikaci spojující Podvrbí a Dvorskou. V nejširším místě je
jsou cca 3 m. Naproti, vedle plotu u domu Doleželových měl být sloup veřejného osvětlení.
Kvůli blízkosti vodovodu a dalších sítí tam být nemůže. Nabízí se možnost přemístění sloupu
na opačnou stranu ulice, v těchto místech je ale výše uvedený soukromý pozemek. Pokud by
majitel souhlasil, mohl by být sloup VO doplněn.
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Zastupitelstvo souhlasí s tím, aby starosta ověřil ochotu majitele pozemku prodat jeho část.

f) Diskuse
- Žádost – poškození plotu
Starosta informoval o žádosti paní Potočkové o opravu plotu, který byl poškozen při
probíhajících pracích na přilehlém obecním pozemku. Starosta předá žádost k řešení
stavbyvedoucímu.
- Ing. Žižlavský – dotázal se, zda se něco řeší kolem rekonstrukce fary. Ing. Čehovský
informoval, že již byla vybraná stavební firma, ale zatím nebylo předáno staveniště.
- Bc. Vaďura – dotázal se přítomné občanky Mgr. Čechové, která je zároveň členkou
školské rady, jestli je škola technicky vybavená pro případné zájemce, kteří nemůžou
vybavit své děti pro distanční výuku. Mgr. Čechová sdělila, že škola disponuje pro
tento účel tablety a rodiče si je pro své děti půjčují.
- Mgr. Čechová – dotaz, zda je možné nějak řešit likvidaci komárů, kterých bude
přibývat s přibývajícími vodními plochami. Starosta odpověděl, že řešení je více, ale
žádné není dostatečně účinné. Doposud to obec neřešila.
- Mgr. Čechová – má pocit, že lidi nereagují na inzerci na webových stránkách obce,
nebo tuto novou funkci neovládají, protože se objevují i prázdné inzeráty.
Ing. Vymětal odpověděl, že prázdné inzeráty jsou zřejmě vstupy robotů.
Ing. Gabrlíková odpověděla, že lidi používají inzeráty proto málo, že své nabídky řeší
spíše osobně mezi sebou.
- Tomáš Spurný informoval o svém rozhodnutí vzdát se funkce. Původně to chtěl udělat
začátkem roku 2021, kdy měla být hotová rekonstrukce silničního průtahu. Ta se ale
prodlužuje do června 2021, takže pokud neskončí ve funkci starosty dříve, chtěl by
skončit do poloviny roku 2021. Vyzval členy zastupitelstva, aby se dohodli na
nástupci.

Další návrhy nebo diskusní příspěvky nebyly, proto starosta zasedání ukončil.

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

11

Zápis byl vyhotoven dne:

Zapsala:

Lenka Spurná

Ověřovatelé:

Josef Fiala

dne:

Josef Zlámal

dne:

Starosta:

Tomáš Spurný

dne:

12

