Zápis
z 3. zasedání Zastupitelstva obce Skrbeň,
které se konalo 4. února 2019 v Domě služeb
------------------------------------------------------------------------------------------------Účast:

7 členů zastupitelstva – viz. presenční listina
od bodu č. 1 – Ing. Viktor Čehovský
od bodu č. 5 – Ing. Jan Žižlavský

Počet přítomných občanů:

2

Určení zapisovatele:
Lenka Spurná
pro
7
proti

0

zdržel se

0

Josef Zlámal
pro
6
proti

0

zdržel se

1 (J. Zlámal)

Josef Fiala
pro
6

0

zdržel se

1 (J. Fiala)

Ověřovatelé:

proti

Program:
1. Plnění usnesení
2. Smlouva o zřízení služebnosti – vodovod a kanalizace do ulice Krátká
3. Dodatek č. 4 ke Smlouvě o dílo o odstranění odpadů
4. Nabídka vstupu obce do Sdružení místních samospráv
5. Podání žádostí o dotace
6. Výběr zhotovitele zakázky „Skrbeň – veřejné osvětlení Nová čtvrť, U rybníka, U Hřiště –
III. etapa“
7. Stočné
8. Optická datová síť
9. Vlajka pro Tibet
10. Aktualizace Plánu rozvoje obce Skrbeň na období 2019-2022
11. Různé

pro

7

proti

Program byl schválen

zdržel se

0
7

0

hlasy.
1

Ad 1) Plnění usnesení
Usnesení 1/2/2018
ZO nesouhlasí se záměrem likvidátora Zemědělského podniku Razová, s.p. v likvidaci –
s postupným převodem nadjezdu přes D 35 u motorestu Zlatá Křepelka a souvisejících
pozemků p.č. 581/4 a p.č. 581/12 z majetku státu do majetku jiných, zejména soukromých
subjektů a požaduje, aby nadjezd i související pozemky byly jakožto jeden funkční celek
ponechány v majetku státu. Pověřuje starostu jednáním se všemi zainteresovanými orgány a
institucemi v zájmu dosažení tohoto cíle.
Aktuální stav:
Ministerstvem zemědělství bylo rozhodnuto, že se jedná o majetek, na nějž se vztahuje zákon
č. 229/1991 Sb., zákon o půdě. Majetek proto bude převeden do správy Státního
pozemkového úřadu, což byl i záměr zastupitelstva obce, aby tento majetek nepřecházel do
soukromého vlastnictví fyzických osob nebo společností.

Usnesení 9/2/2018
ZO bere na vědomí petici za odstranění stávajících zpomalovacích prahů v Hynkovské ulici a
ukládá starostovi zajistit návrh alternativního řešení.
Alternativní řešení: Modulární zpomalovací polštář instalovaný v místě dosavadního
zpomalovacího prahu na vjezdu do obce od Hynkova. Stávající prahy bude nutné „úředně“
odstranit a vyřídit nové povolení na jiný typ.
Informace na https://www.hit-hofman.cz/cz/zpomalovaci-polstare
Náklady: min. 53 tis. Kč.
Ing. Čehovský – navrhl prozatím umístit prahy na konci ulice Hynkovská směrem k Hynkovu.
Na druhé straně ulice v blízkosti křižovatky s ulicí Zahradní a Dvorská je to do jisté míry
problematické z důvodů sítí a podobně.
Starosta: Jsou tři možná řešení: vrátit původní prahy, nedávat žádné prahy, najít jiné řešení.
Ing. Vymětal – navrhl, aby se současně s optickou sítí zřídil na vjezdech do obce i kamerový
systém s měřičem rychlostí.
Bc. Vaďura – není to levná záležitost – 800 tisíc až 1 milion Kč. Ale souhlasil by s tím a
myslí si, že by byla i návratnost vstupní investice, což starosta zpochybnil, příjem za pokuty
by šel úřadu přestupky vyřizujícímu, nebo by se musel přijmout další zaměstnanec obce, který
by tuto agendu zpracovával.
Bc. Vaďura je přesvědčen, že by se takový pracovník brzy zaplatil.
Závěr: Instalace kamerového systému v obci a měřičů rychlosti přichází v úvahu po
rekonstrukci silničního průtahu.
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Rozpočtová opatření přijatá do konce roku 2018 – viz příloha.
Bc. Vaďura – proč mají být schvalována zpětně rozpočtová opatření za účetně uzavřený rok
2018.
Starosta – rozpočtová opatření přijatá koncem roku 2018 č. 9, 10, 11 - nedává ke schválení,
ale na vědomí. K jejich provedení byl zmocněn zastupitelstvem pro období od posledního
zasedání do konce roku.
Bc. Vaďura – požádal o zpracovávání tabulky průběžných změn tak, aby bylo patrné, jak se
schválený rozpočet provedenými rozpočtovými opatřeními mění.

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

8

proti

0

zdržel se

0

Návrh byl schválen – Usnesení č. 1/3/2019

Ad 2) Smlouva o zřízení služebnosti – vodovod a kanalizace do ulice Krátká
Jedná se o prodloužení vodovodu a splaškové kanalizace na konci ulice Jos. Fialy a v ulici
Krátká umístěné na soukromých pozemcích. Text smlouvy + geometrický plán vyznačující
rozsah věcného břemene - viz. příloha.
Bez připomínek.
Návrh usnesení:
ZO schvaluje uzavření Smlouvy o zřízení služebnosti - věcného břemene práva vstupu a
vjezdu obce Skrbeň na pozemky pro vedení, údržbu, provoz a odstraňování poruch vodovodu
a tlakové kanalizace, tj. zřizování a provozování vedení vodovodního a kanalizačního vedení,
a to na pozemcích p.č. 249/9 orná půda, 249/12 orná půda, 249/11 zahrada vše v k.ú. Skrbeň.
Výsledek hlasování: pro

7

proti

0

zdržel se

1 (J. Fiala)

Návrh byl schválen – Usnesení č. 2/3/2019
Ad 3) Dodatek č. 4 ke Smlouvě o dílo o odstranění odpadů
Informace k tomuto bodu byly rozeslány e-mailem 3.12.2018.
Starosta - Vzhledem k současné situaci na trhu nelze očekávat, že výběrovým řízením
získáme jinou „odpadovou“ společnost. Výběrové řízení bychom ale měli vypsat, protože
součet výdajů za tyto služby za 4 roky bude převyšovat limit 2 mil. Kč bez DPH pro veřejnou
zakázku na služby v režimu zakázek malého rozsahu. Nová smlouva by musela být jen na dva
roky, protože odhad výdajů v roce 2019 s cenami dle dodatku č. 4 je cca 828 tis. Kč bez DPH.
Navrhuje uzavřít Dodatek č. 4 a v průběhu 1. pololetí 2019 provést výběrové řízení na
uzavření nové smlouvy. Stávající smlouva je na dobu neurčitou s možností ukončení dohodou
nebo s výpovědí s výpovědní dobou 6 měsíců.
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Návrh usnesení:
ZO souhlasí s uzavřením Dodatku č. 4 ke Smlouvě o dílo o odvozu a odstranění směsného
odpadu č. 25/2012 ze dne 23.4.2012 se společností Technické služby města Olomouce, a.s.
Výsledek hlasování: pro

8

proti

0

zdržel se

0

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

Ad 4) Nabídka vstupu obce do Sdružení místních samospráv
Obci byla doručena nabídka na vstup do Sdružení místních samospráv.
Informace uvedená na www.smscr.cz:
Sdružení místních samospráv ČR je nevládní apolitickou organizací s celostátní působností,
která sdružuje a hájí zájmy obcí a měst v ČR. Ze širokého spektra aktivit ve prospěch
samospráv lze zmínit především prosazování spravedlivého dělení daňových výnosů mezi obce
a města v ČR (rozpočtové určení daní). Agenda SMS ČR dnes zahrnuje připomínkování
nejrůznějších legislativních návrhů, prezentace a prosazování potřeb menších obcí a měst,
hájení zájmů venkova a jeho obyvatel a spolupráce v boji proti korupci ve veřejné správě.
SMS ČR je silným partnerem vlády, parlamentu i krajů v ČR. Informace uvedená na
www.smscr.cz.
Základní povinnost – placení členských příspěvků: ročně 2.000 Kč + 2 Kč/občana
Stanovy Sdružení byly rozeslány e-mailem.
Skrbeň je již členem Svazu měst a obcí ČR (členské příspěvky 2.200 + 1,80/občana).
Bc. Vaďura očekával, že starosta zastupitelstvu doporučí, zda do Sdružení vstoupit či nikoliv.
Starosta: Jak Svaz měst a obcí, tak Sdružení místních samospráv vyvíjí činnost ve prospěch
nejen svých členů, i když každý subjekt má na některou problematiku odlišný názor. Není
nezbytné do Sdružení vstupovat, svým členstvím ale přispějeme k hodnotě „mandátu“ o který
se Sdružení při své činnosti opírá.
S tím souhlasil také J. Fiala.
Návrh usnesení:
ZO schvaluje přistoupení obce Skrbeň do Sdružení místních samospráv ČR na základě § 46 a
§ 84 odst. 2 písm. e zákona o obcích č. 128/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů a čl. 3
Stanov Sdružení místních samospráv České republiky.
Výsledek hlasování: pro

7

proti

0

zdržel se

1 (M. Štanga)

Návrh byl schválen – Usnesení č. 4/3/2019
Ad 5) Podání žádostí o dotace
a) Obnova interiéru klubovny v Domě služeb
Obnova by zahrnovala výměnu podlahové krytina, shrnovacích dveří, obložení stěn (dotace až
70 %), dále – bez možnosti dotace přečalounění židlí.
Předpokládané náklady budou odvozeny po odsouhlasení rozsahu a způsobu úprav.
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Ing. Čehovský předložil návrh úprav interiéru a popsal některé detaily.
Odhad nákladů – 350 tis. Kč.
Bc. Vaďura – připomněl úmysl vybudovat výtah – plošinu.
Starosta navrhl žádost podat a o realizaci úprav rozhodnout podle toho, zda dotace bude
přidělena.
Návrh usnesení:
ZO schvaluje podání žádosti o dotaci z programu ministerstva pro místní rozvoj „Podpora
obnovy a rozvoje venkova“, dotační titul Podpora budování a obnovy míst aktivního a
pasivního odpočinku, na obnovu interiéru klubovny v Domě služeb.
Výsledek hlasování: pro

9

proti

0

zdržel se

0

Návrh byl schválen – Usnesení č. 5/3/2019

b) Vybavení jednotky sboru dobrovolných hasičů
Olomoucký kraj vyhlásil Program na podporu JSDH 2019, dotační titul 1 - Dotace na
pořízení, technické zhodnocení a opravu požární techniky a nákup věcného vybavení JSDH
obcí Olomouckého kraje 2019. Min. dotace 5 tis. Kč, spoluúčast min. 50%. Při dotaci do
35 ti. Kč se spoluúčast nevyžaduje. Hasiči uvažují o níže uvedeném zařízení:
Ventilátor pro odkouření apod.
Sací a výtlačná hadice k ventilátoru
Pěnotvorné zařízení
Směšovač
Celkem

24 až 32 tis. Kč
9 tis. Kč
22 tis. Kč
9 tis. Kč
cca 64 až 72 tis. Kč

Bc. Vaďura – tyto částky se mu zdají být příliš malé, aby se žádalo o dotace, myslí si, že by si
to mohli hasiči zaplatit ze svých zdrojů, když oproti původnímu příslibu v loňském roce obci
na pořízení nového auta příspěvek neposkytli.
Ing. Gabrlíková – jakákoliv částka, kterou se podaří získat je přínosná.
Starosta: vybavení jednotky je věcí zřizovatele, není vhodné ani správné, aby si hasiči jako
spolek pořizovali vybavení, za které je odpovědná obec.

Návrh usnesení:
ZO schvaluje podání žádosti o dotaci z Programu na podporu JSDH 2019, dotační titul 1 Dotace na pořízení, technické zhodnocení a opravu požární techniky a nákup věcného
vybavení JSDH obcí Olomouckého kraje 2019 na pořízení přetlakového ventilátoru a
pěnotvorného zařízení včetně příslušenství.
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Výsledek hlasování: pro

9

proti

0

zdržel se

0

Návrh byl schválen – Usnesení č. 6/3/2019

Ad 6) Výběr zhotovitele veřejné zakázky „Skrbeň – veřejné osvětlení Nová čtvrť,
U rybníka, U Hřiště – III. etapa“
Výzva k předložení nabídek byla zaslána těmto uchazečům:
ELEKTRO-BAU Olomouc s.r.o.
Jiří Hofmeister
ELNERMONT s.r.o.
Ve stanoveném termínu byly předloženy nabídky všech oslovených uchazečů.
Porovnání nabídek:
Jiří Hofmeister
752.201 Kč bez DPH
ELEKTRO-BAU Olomouc s.r.o.
802.464 Kč bez DPH
ELNERMONT s.r.o.
862.600 Kč bez DPH
Bez připomínek.
Návrh usnesení:
ZO schvaluje uzavření smlouvy o dílo na realizaci zakázky „Skrbeň – veřejné osvětlení
Nová čtvrť, U rybníka, U Hřiště – III. etapa“ s předkladatelem nejvýhodnější nabídky firmou
Jiří Hofmeister, IČ 46562931, za celkovou nabídkovou cenu 752.201 Kč bez DPH.
Výsledek hlasování: pro

9

proti

0

zdržel se

0

Návrh byl schválen – Usnesení č. 7/3/2019

Ad 7) Stočné
Podklady pro kalkulaci stočného byly předloženy - viz příloha.
Bc. Vaďura – již před 2 lety navrhoval 300,- Kč, což je dnes nedostatečné, také cena stočného
je nesociální, navrhuje zvednout kompenzaci na 400,- Kč.
Přítomný občan Ing. Ondřej Fiala – ztotožňuje se s názorem Bc. Vaďury, cena stočného je
v porovnání s jinými obcemi vysoká, myslí si, že kompenzace by měla být 500,- Kč.
J. Fiala – cena stočného je vysoká, navrhuje kompenzaci 600,- Kč.
J. Zlámal – navrhuje neposkytovat žádné kompenzace, peníze budou v budoucnu chybět na
jiném místě.
Ing. Žižlavský – posledních pět let je díky kompenzacím pro občany pořád stejná cena
stočného, finanční dopad na občany není zhoršující se. Navrhuje dále pokračovat stejným
systémem. Navrhuje poskytnout propočítanou výši kompenzace 280,- Kč.
Starosta – fond oprav se musí tvořit, peníze jsou uloženy bezpečně a podle možností i
zhodnocovány.
Ing. Gabrlíková: Občané mají veškeré opravy čerpadel, ovládací automatiky atd. zdarma.
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Návrh usnesení:
Cena za 1 m3 odpadní vody se pro období od 1.1.2019 stanovuje ve výši 52,81 Kč + DPH.
Množství odvedené odpadní vody pro účely paušální platby se na základě měření
v předchozím roce stanovuje na 32,4 m3/osoba/rok.
Stočné pro rok 2019 dle takto stanoveného množství odvedené odpadní vody činí
1711,04 Kč/osoba/rok + 15 % DPH, to je 1968 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.
Výsledek hlasování: pro

9

proti

0

zdržel se

0

Návrh byl schválen – Usnesení č. 8/3/2019
Hlasování o výši kompenzace:
1) 600,- Kč
2) 400,- Kč
3) 280,- Kč

pro
pro
pro 7

2 (Bc. Vaďura, J. Fiala)
1 ( Bc. Baďura)
zdržel se (J. Zlámal, J. Fiala)

neschváleno
neschváleno
schváleno

Návrh usnesení:
ZO stanovuje hodnotu kompenzace připadající na jednu osobu pro rok 2019, která se
poskytuje při včasném zaplacení veškerých poplatků, stočného a nájemného vůči obci,
na 280 Kč.
Výsledek hlasování: pro

7

proti

0

zdržel se 2 (J. Zlámal, J. Fiala)

Návrh byl schválen – Usnesení č. 9/3/2019
Ad 8) Optická datová síť
Společnost x1net Czech s.r.o. požádala o souhlas se stavebním záměrem – vybudováním
optické datové sítě na obecních pozemcích.
Bc. Vaďura není proti souhlasu, ale všichni si musí být vědomi, že takto obec ztrácí jakýkoliv
vliv na provozování sítě.
Ing. Gabrlíková: Obec oslovila společnost O2/Cetin, ta nakonec o výstavbu na své náklady
zájem neměla. Je dobře, že se našla firma, která chce tuto síť vybudovat.

Návrh usnesení:
ZO souhlasí s tím, aby na žádost společnosti x1net Czech s.r.o. obec Skrbeň vydala této
společnosti souhlas dle § 184a zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, se stavebním
záměrem – uložením optické datové sítě na obecních pozemcích.
Výsledek hlasování: pro

8

proti

0

zdržel se

1 (Bc. Vaďura)

Návrh byl schválen – Usnesení č. 10/3/2019
7

Ad 9) Vlajka pro Tibet
Spolek Lungta jako každoročně žádá o zapojení obce do akce Vlajka pro Tibet, letos při
příležitosti 60. výročí povstání Tibeťanů proti čínské okupaci Tibetu. Podrobnosti na
www.lungta.cz.
Návrh usnesení:
ZO souhlasí s připojením obce k akci Vlajka pro Tibet.
Výsledek hlasování: pro

5

proti
zdržel se

2 (starosta, Ing. Vymětal)
2 (Ing. Gabrlíková, M. Štanga)

Návrh byl schválen – Usnesení č. 11/3/2019

Ad 10) Aktualizace Plánu rozvoje obce
Projednáno na poradním zasedání 7. ledna 2019. Návrh viz. příloha.
Bc. Vaďura – v návrhu jsou všechny záměry, o nichž se jednalo na přípravné poradě. Z Plánu
rozvoje by ale mělo být zcela zřejmé, zda ten či onen záměr opravdu obec hodlá realizovat.
Formulace „případné přemístění“ u sochy sv. Floriána o tom, zda se socha skutečně přemístí,
nevypovídá.
Ing. Žižlavský – jsou důležitější akce, přemístit sochu ano, ale musí být vhodná doba, místo a
další příhodné podmínky.
Starosta – máme před sebou akci náročnou časově i finančně – průtah obcí a s tím související
stavební úpravy. Je možné, že po rekonstrukci silničního průtahu a souvisejících úprav bude
některé místo pro umístění sochy vhodnější, než jak se jeví nyní.
Přítomný občan pan Milan Fišer navrhl uspořádat anketu. Starosta sdělil, že taková anketa už
před lety provedena byla, účast občanů byla minimální, žádný názor nepřevážil.

Návrh usnesení:
ZO schvaluje aktualizaci Plánu rozvoje obce Skrbeň na období 2019-2022 s výhledem do
dalších let.
Výsledek hlasování: pro

9

proti

0

zdržel se

0

Návrh byl schválen – Usnesení č. 12/3/2019

Ad 11) Různé
a) Průzkum zájmu o kompostéry
Spolu se zpravodajem Infor budou do domácností doručeny dotazníky na zjištění zájmu
občanů o bezplatné přidělení kompostérů. Totéž proběhne v Křelově-Břuchotíně a v Horce,
8

možná ve Štěpánově. Bude-li dostatek zájemců a tím splněn limit minimálního objemu
projektu (1 mil. Kč bez DPH), bude zpracována žádost o dotaci.
b) Výsledek přezkoumání hospodaření obce za rok 2018
Starosta informoval o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2018 – nebyly zjištěny
chyby a nedostatky. Zpráva o výsledku přezkoumání bude součástí projednání závěrečného
účtu.
c) Zastávky na Křepelce
Správa silnic Olomouckého kraje zaslala stanovisko k záměru obce umístit na autobusových
zastávkách u Křepelky nové přístřešky a od zastávky na straně blíž ke Skrbeni vybudovat
chodník vyúsťující na silnici Křepelka – Skrbeň. K umístění přístřešků nemá SSOK
připomínky. Chodník by musel být od silnice oddělen zatravněným pruhem o šířce min. 2 m.
Vzhledem k tomu, že je v tomto místě poměrně hluboký silniční příkop, bude řešení složitější.
Starosta toto projedná s projektantem, podle náročnosti bude rozhodnuto o dalším postupu.

d) Diskuse
Přítomný občan Milan Fišer požádal zastupitelstvo o vyloučení parkování nákladních
automobilů v ulici Nádražní. Lidé jsou neustále obtěžováni dlouhým startováním v časných
ranních hodinách, za problém považuje i soukromou čerpací stanice pana Jar. Spurného.
Přítomný občan Ing. Fiala – dotaz zda jsou ve Skrbeňské škole stále dvoutřídky a jestli by se
s tím nemělo něco udělat.
Starosta a Ing. Gabrlíková – ve škole jsou stále spojené ročníky, ale po vybudování přístavby
školy jsou třídy rozdělovány a výuka hlavních předmětů (český jazyk, matematika, anglický
jazyk) probíhá samostatně.
Bc. Vaďura – je nespokojen s odhrnováním sněhu v ulici Zahradní, sníh je nahrnován na
stranu k domům, když je zástavba pouze po jedné straně komunikace a bylo by možné sníh
nahrnout na stranu k poli.
Starosta projedná.

Další dotazy nebyly vzneseny.
Starosta poděkoval všem za účast a ukončil zasedání zastupitelstva.

Přílohy zápisu:
1) Prezenční listina
2) Podklady včetně příloh a doplnění
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Zápis byl vyhotoven dne:
Zapisovatel: Lenka Spurná

Ověřovatelé: Josef Zlámal

Starosta:

dne:

Josef Fiala

dne:

Tomáš Spurný

dne:
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