Zápis
ze 4. zasedání Zastupitelstva obce Skrbeň,
které se konalo v pondělí 18. března 2019 v 18:30 v Domě služeb
-------------------------------------------------------------------------------------------------

Účast:

9 členů zastupitelstva – viz. presenční listina

Počet přítomných občanů:

1

Určení zapisovatele:
Lenka Spurná
pro

9

proti

0

zdržel se

0

Ověřovatelé:
Josef Zlámal
pro

8

proti

0

zdržel se

1 (Josef Zlámal)

Ing. arch. Viktor Čehovský
pro

8

proti

0

zdržel se

1(Ing. Čehovský)

Program:
1. Plnění usnesení
2. Žádosti o dotace z obecního rozpočtu
3. Rozpočet obce, rozpočty fondů
4. Střednědobý výhled rozpočtu obce
5. Různé

pro

9

proti

0

zdržel se

0

Program byl schválen 9 hlasy.
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Ad 1) Plnění usnesení
Usnesení 1/3/2019
ZO bere na vědomí informaci o plnění usnesení.
Usnesení 2/3/2019
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.
Smlouva byla uzavřena, vklad do katastru nemovitostí už proveden.
Usnesení 3/3/2019
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.
TSMO byly informovány o schválení dodatku, čeká se na jeho vyhotovení s ohledem na
personální změny ve vedení.
Usnesení 4/3/2019
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.
Přihláška byla odeslána a přijata.
Usnesení 5/3/2019
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.
podáno
Usnesení 6/3/2019
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 ventilu a
pěnotvorného zařízení včetně příslušenství.
podáno
Usnesení 7/3/2019
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.
Smlouva byla uzavřena.
Usnesení 8/3/2019
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.
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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.
Usnesení 9/3/2019
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.
Usnesení 10/3/2019
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.
Usnesení 11/3/2019
ZO souhlasí s připojením obce k akci Vlajka pro Tibet.
Usnesení 12/3/2019
ZO schvaluje aktualizaci Plánu rozvoje obce Skrbeň na období 2019-2022 s výhledem do
dalších let.

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

9

proti

0

zdržel se 0

Návrh byl schválen – Usnesení č. 1/4/2019

Ad 2) Žádosti o dotace z obecního rozpočtu
Dotace „na jednotlivce“ dle Zásad pro poskytování příspěvků z rozpočtu obce Skrbeň
na podporu sportovních, zájmových a jiných obdobných aktivit
Na tento účel používá obec příjmů z daně z hazardu. V roce 2018 byl tento příjem celkem
84.770 Kč. Dotace byla vyplacena rodičům 73 dětí v celkové částce 50.894 Kč
(ve dvou případech nebyla vyplacena celá dotace 700 Kč).
Jako podporu dětí a mládeže můžeme označit i příspěvky na činnost mladých hasičů
(20.000 Kč) a spolku Skrbeňáček (23.500) Kč.
Bilance 2018:
Příjem na dani z hazardu
84.770 Kč
Dotace jednotlivcům
50.894 Kč
Dotace spolkům
43.500 Kč
Bilance
- 6.624 Kč
V roce 2019 je odhadovaný celostátní výnos daně z hazardu menší o 7,4 %, lze tedy očekávat
příjem cca 78.500 Kč.
Z toho vyplývá, že lze i nadále zachovat dotaci „na jednotlivce“ ve výši 700 Kč.
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Návrh usnesení:
ZO schvaluje výši dotace poskytované dle Zásad pro poskytování příspěvků z rozpočtu obce
Skrbeň na podporu sportovních, zájmových a jiných obdobných aktivit pro rok 2019
na 700,- Kč/dítě.
Výsledek hlasování: pro

9

proti

0

zdržel se 0

Návrh byl schválen – Usnesení č. 2/4/2019

Spolek Skrbeňáček
Žádá o 25.000 Kč, žádost viz příloha.
Starosta – rozpis výloh byl předložen. Aktivity spolku jsou širokou veřejností vítány.
Bc. Vaďura – dotaz, jakou část celkových výdajů spolku tvoří dotace.
M. Štanga – předseda spolku – je to asi polovina výdajů.
Bc. Vaďura – připomněl, že předseda spolku M. Štanga nemůže hlasovat, možný střet zájmů.

Návrh usnesení:
ZO schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace 25 000,- Kč na činnost
spolku Skrbeňáček, IČ 60799323, v roce 2019.
Výsledek hlasování: pro
8
nehlasoval

proti 0
zdržel se 0
1 (M. Štanga)

Návrh byl schválen – Usnesení č. 3/4/2019
Sbor dobrovolných hasičů Skrbeň
Žádá o 15.000 Kč, žádost viz příloha. Původně žádat nechtěli, žádost podali až na mou výzvu.
Dotace by byla využita zejména na startovné, na třech soutěžích Plamen také na část
stravného.
Starosta oznámil, že jako člen SDH Skrbeň nebude o tomto bodu hlasovat – možný střet
zájmů.

Návrh usnesení:
ZO schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace 15.000,- Kč na činnost
Sboru dobrovolných hasičů Skrbeň, IČ 60800470, oddílu mladých hasičů, v roce 2019.
Výsledek hlasování: pro
8
nehlasoval

proti 0
1 (starosta)

zdržel se 0

Návrh byl schválen – Usnesení č. 4/4/2019
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Nejste sami – mobilní hospic, z.ú.
Žádají o 10.000 Kč.
Starosta navrhl dotaci poskytnout a podpořit tím toto potřebné zařízení.
Bez připomínek.
Návrh usnesení:
ZO schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace 10.000,- Kč pro
Nejste sami – mobilní hospic, z.ú., IČ 04871243.
Výsledek hlasování: pro

9

proti

0

zdržel se 0

Návrh byl schválen – Usnesení č. 5/4/2019

DC 90 o.p.s., IČ:
Žádají o 10.000 Kč, jejich služeb využívá jeden skrbeňský občan.
Bez připomínek.
Návrh usnesení:
ZO schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace 10.000,- Kč pro
DC 90 o.p.s., IČ 00560618.
Výsledek hlasování: pro

9

proti

0

zdržel se 0

Návrh byl schválen – Usnesení č. 6/4/2019

Středisko rané péče SPRP, IČ 75095009
Žádají o 12.000 Kč, žádost viz příloha. Otec dítěte, kterému je péče poskytována, starostovi
potvrdil, že se jedná o potřebnou službu, proto tuto dotaci doporučil poskytnout.
Bez připomínek.
Návrh usnesení:
ZO schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace 12.000,- Kč pro Středisko
rané péče SPRP, pobočka Olomouc, IČ 75095009.
Výsledek hlasování: pro

9

proti

0

zdržel se 0

Návrh byl schválen – Usnesení č. 7/4/2019

Seniorklub
Po dohodě podají senioři žádost až po změně stanov a po zápisu změny do rejstříku.
Bude se projednávat zřejmě na příštím zasedání zastupitelstva.
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STARS FLORBAL, z.s., IČ 04922573
Informaci podal starosta. Děti navštěvující kroužek dostávají příspěvek na činnost od obce.
Navrhl tuto aktivitu podpořit jinou formou. Dotace se poskytují jednotlivcům, nebo spolkům
se sídlem ve Skrbeni. V loňském roce měli někteří rodiče problém získat od společnosti
provozující kroužek potvrzení o zaplacení kurzovného, a tím pádem nezískali pro své děti
dotaci od obce.
Ing. Čehovský, Bc. Vaďura – navrhli neposkytovat dotaci formou jakou spolek žádal, ale
například nakoupit sportovní vybavení, která zůstane majetkem školy, pořízení plakátů,
startovné a nepodporovat dotací mzdové náklady trenéra, nákup kancelářských potřeb.
Ing. Vymětal – navrhl podpořit klub ve všem, co požadují. Sportování je dobrá věc pro děti a
pro jejich budoucnost.
Ing. Gabrlíková – jde o podnikatelskou činnost. Navrhla, aby nejdříve předvedli svou práci a
po zjištění, že je o kroužek zájem z řad dětí a bude zřejmé, že v obci vydrží dlouhodobě a
předloží hospodaření spolku, potom teprve navrhuje finančně podporovat i například částečně
mzdové náklady.

Návrh usnesení:
ZO nevyhovuje žádosti STARS FLORBAL, z.s., IČ 04922573, o poskytnutí dotace. Podpora
aktivit žadatele bude provedena formou přímé úhrady nákupu vybavení, které zůstane
majetkem školy.
Výsledek hlasování: pro
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proti

1 (Ing. Vymětal)

zdržel se 0

Návrh byl schválen – Usnesení č. 8/4/2019

Ad 3) Rozpočet obce, rozpočty fondů
Rozpočet obce
Návrh byl rozeslán 20./21.2.
Kromě obvyklých provozních a opakujících se výdajů návrh zahrnuje tyto větší akce:
 Projektová dokumentace silničního průtahu, rekonstrukce ulice Vyhnálovské +část
Hynkovské, rekonstrukce ulice Nová čtvrť
 Instalace dvou přístřešků na autobusových zastávkách u Křepelky – po zjištění názoru
projektanta na možnosti vybudovat chodník bude muset být záměr ještě projednán.
 Rekonstrukce instalací a úpravy v budově školy (klimatizace, elektroinstalace, podlahy).
Příspěvek zřizovatele je navržen ve výši 1,2 mil. Kč a bude upřesněn po předložení
návrhu rozpočtu školy.
 Rekonstrukce interiéru v Domě služeb (zahrnuje i instalaci zvedací plošiny, o jejímž
pořízení by mělo být rozhodnuto až po výsledku žádosti o dotaci).
 Výsadba stromů a keřů podél polních cest na hranici s k.ú. Příkazy.
 Rekonstrukce veřejného osvětlení Nová čtvrť, U hřiště, U Rybníka …
 Obnova fasády obecního úřadu (oplach - odstranění řas a mechů, penetrace, nátěr).
Z letošních rozpočtovaných příjmů zůstává při předloženém návrhu rozpočtu nezapojená
rezerva 3.116.378 Kč.
Kromě toho z předchozích let zůstává 16.150.496,79 Kč.
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Návrh rozpočtu byl zveřejněn na úřední desce dne 20.2.2019.
V návrhu rozpočtu obce je uvažován příspěvek zřizovatele pro ZŠ a MŠ Skrbeň 1.200 tis. Kč.
Z návrhu rozpočtu školy, zpracovaném po zpracování návrhu rozpočtu obce, vyplývá žádost
o příspěvek 1.170 tis. Kč (nebudou-li zohledněny položky do návrhu nezahrnuté konvektomat, keramická pec). Návrh rozpočtu školy viz příloha.
Starosta se dotázal, zda jsou k návrhu nějaké připomínky. Žádné nebyly. Pouze Ing. Čehovský
se ptal na souvislost návrhu rozpočtu a střednědobého výhledu rozpočtu. Vysvětlil starosta.
Návrh usnesení:
ZO schvaluje rozpočet obce na rok 2019.
Výsledek hlasování: pro

9

proti

0

zdržel se 0

Návrh byl schválen – Usnesení č. 9/4/2019
Bc. Vaďura – předpokládal, že proběhne diskuse o návrhu rozpočtu školy. Nebyla zohledněna
předpokládaná potřeba pořízení nového konvektomatu, případně keramické pece. Dále
upozornil, že v rozpisu potřebných výdajů je dataprojektor, který lze koupit za cenu nižší, než
je cena zahrnutá do návrhu rozpočtu školy. Položil otázku, zda byl proveden výběr zhotovitele
klimatizace.
Starosta:
O tom, zda bude nutno pořídit nový konvektomat nebo postačí repase, bude rozuhodnuto po
odborné prohlídce zařízení.
U keramické pece je doporučení té nynější se nezbavovat, protože nové už nejsou tak kvalitní.
Pec bude možné případně pořídit z rezervního fondu školy, o čemž se bude jednat při
schvalování účetní závěrky.
Klimatizace byla zadána renomované firmě Faksa-Straka, která ochotně vyhověla požadavku
provést montáž během jarních prázdnin.
Bc. Vaďura: Požaduje, aby veškeré zakázky byly podloženy alespoň průzkumem trhu.

Fondu obnovy a rozvoje splaškové kanalizace obce Skrbeň
Návrh byl rozeslán 20./21.2.
Bez připomínek.
Návrh usnesení:
ZO schvaluje rozpočet Fondu obnovy a rozvoje splaškové kanalizace obce Skrbeň
na rok 2019.
Výsledek hlasování: pro

9

proti

0

zdržel se 0

Návrh byl schválen – Usnesení č. 10/4/2019
7

Sociální fond
Návrh byl rozeslán 20./21.2.
Návrh Pravidel hospodaření viz příloha.
Bez připomínek.
Návrh usnesení:
ZO schvaluje Pravidla hospodaření sociálního fondu obce Skrbeň.
Výsledek hlasování: pro

9

proti

0

zdržel se 0

Návrh byl schválen – Usnesení č. 11/4/2019

Návrh usnesení:
ZO schvaluje rozpočet Sociálního fondu obce Skrbeň na rok 2019.
Výsledek hlasování: pro

9

proti

0

zdržel se 0

Návrh byl schválen – Usnesení č. 12/4/2019

Ad 4) Střednědobý výhled rozpočtu obce
Návrh byl rozeslán 20./21.2.
Bez připomínek.
Návrh usnesení:
ZO schvaluje střednědobý výhled rozpočtu obce Skrbeň na období 2020-2023.
Výsledek hlasování: pro

9

proti

0

zdržel se 0

Návrh byl schválen – Usnesení č. 13/4/2019
Ad 5) Různé
Budoucnost provozování vodovodu - Informace ze schůzky zástupců obcí – akcionářů
Vodohospodářské společnosti Olomouc, a.s., konané 25.2.2019
Informaci podal starosta.
VHS připravuje výběrové řízení na provozovatele své vodohospodářské infrastruktury na
základě koncese na 5 let. Současným provozovatelem, stejně jako ve Skrbeni, je společnost
Moravská vodárenská, a.s. Změna bude od 1.4.2020. K tomuto datu by obce měly upravit
provozování své infrastruktury, pokud ji provozuje MOVO. Budeme mít možnost upravit
stávající podmínky podle podmínek smlouvy mezi VHS a MOVO (bude-li i nadále provozovatelem), uzavřít smlouvu s novým provozovatelem nebo vodovod vložit od majetku VHS.
Ředitel VHS slíbil informovat dotčené obce neprodleně po výběru nového provozovatele.
Bez připomínek.
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Spolek Odpady Olomouckého kraje
Informaci podal starosta.
Spolek připravuje informační kampaň, která by měla poskytnout všechny důležité informace
pro rozhodování obcí, zda vstoupit do Servisní společnosti odpady Olomouckého kraje a.s.
Součástí kampaně jsou semináře pro zástupce obcí. Jakmile bude znám termín, starosta
rozešle pozvánku všem zastupitelům
Bc. Vaďura – spolek by měl pro své členy zajistit co nejlepší podmínky .

Kompostéry
Informaci podal starosta.
K dnešnímu dni máme ve Skrbni 165 žádostí o kompostér. Je předpoklad, že ve spolupráci
s dalšími obcemi splníme minimální objem projektu/žádosti o dotaci. Podrobnosti dalšího
postupu (koordinace mezi obcemi, nutné rozpočtové změny atd.) by byly projednány na
nejbližším zasedání.
Bez připomínek.

Kabelizace sítě ČEZ – další etapa
Dle sdělení zástupce společnosti ČEZ bude kabelizace v ulicích Hlavní, U Školy, Podvrbí,
Na Návsi, U Kovárny a Spálená zahájena v únoru rok 2020. Z toho vyplývá, že v 2. polovině
roku 2019 musí obec provést výběr zhotovitele rekonstrukce veřejného osvětlení v těchto
ulicích, aby bylo možné tyto akce koordinovat.

Diskuse:
Bc. Vaďura – dotaz, zda starosta už má nějaké informace o možném zřízení obecní policie
ve Skrbeni.
Starosta – zatím s nikým nejednal.
J. Fiala – dotaz, zda starosta jednal o možném vybudování chodníku na Křepelce.
Starosta – zatím nejednal, má domluvenou schůzku s projektantem.

Další dotazy nebyly vzneseny.
Starosta poděkoval všem za účast a ukončil zasedání zastupitelstva.
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Přílohy zápisu:
1) Prezenční listina
2) Podklady včetně příloh a doplnění

Zápis byl vyhotoven dne:
Zapisovatel: Lenka Spurná

Ověřovatelé: Josef Zlámal

Starosta:

dne:

Ing. arch. Viktor Čehovský

dne:

Tomáš Spurný

dne:
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