Zápis
z 27. zasedání Zastupitelstva obce Skrbeň,
které se konalo v pondělí 28. února 2022 od 18:30 v Domě služeb
-------------------------------------------------------------------------------------------------

Účast:

8 členů zastupitelstva, viz. presenční listina, od bodu č. 1 přítomno 9 členů

Počet přítomných občanů:

4

Určení zapisovatele:
Lenka Spurná
pro

8

proti

0

zdržel se 0

pro

7

proti

0

zdržel se

0

7

proti

0

zdržel se

0

Ověřovatelé:
Josef Fiala

Ing. Vladimír Vymětal
pro

Program:
1. Plnění usnesení
2. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene – přeložka NN u žel. zastávky
3. Smlouva o právu provést stavbu (cyklostezka Skrbeň-Příkazy) + smlouva o budoucí kupní
smlouvě – část p.č. 413/28
4. Dohoda o provozování komunitního centra Skrbeň a úhradě provozních nákladů
5. Převod požární stříkačky PS8 do majetku SDH Skrbeň
6. Dotace na zájmovou činnost
7. Dary z rozpočtu obce
8. Rozpočet obce a rozpočty související
9. Různé
Bc. Vaďura navrhl zařadit za bod č. 8 „Pronájmy obecního majetku“

Výsledek hlasování: pro

8

proti

0

zdržel se 0

Doplněný program byl schválen.
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Ad 1) Plnění usnesení
Usnesení č. 1/26/2022
ZO bere na vědomí zprávu o plnění usnesení a o provedených rozpočtových opatřeních
č. 10 až 14/2021.
Usnesení č. 2/26/2022
ZO schvaluje:
a) podání žádosti o dotaci z programu Olomouckého kraje „Podpora výstavby a oprav
cyklostezek 2022“ na akci „Cyklostezka Skrbeň – Příkazy, k.ú. Skrbeň“
b) podání žádosti o dotaci z programu Olomouckého kraje „Program na podporu JSDH
2022“ na vybavení jednotky SDH Skrbeň
obě žádosti byly v termínu podány
Usnesení č. 3/26/2022
ZO schvaluje uzavření Smlouvy o zřízení služebnosti s Olomouckým krajem - uložení a
provozování veřejného osvětlení a kabelového vedení pro veřejné osvětlení na p.č. 582/2 a
582/8 v k.ú. Skrbeň v rozsahu daném geometrickým plánem č. 650-363/2021 a geometrickým
plánem č. 653-468/2021.
ze strany obce byla smlouva podepsána
Usnesení č. 4/26/2022
ZO schvaluje členský příspěvek pro DSO Region Moravská cesta na rok 2022 ve
výši 10,- Kč/občana.
odesláno
Usnesení č. 5/26/2022
ZO podporuje záměr uspořádat v roce 2022 pilotní táborový projekt organizovaný v rámci
DSO Region Moravská cesta.
probíhají instruktážní schůzky
Usnesení č. 6/26/2022
Cena za 1 m3 odpadní vody se pro období od 1.1.2022 stanovuje ve výši 45,50 Kč + DPH.
Množství odvedené odpadní vody pro účely paušální platby se na základě měření
v předchozím roce stanovuje na 35 m3/osoba/rok.
Stočné pro rok 2022 dle takto stanoveného množství odvedené odpadní vody činí
1.752 Kč/osoba/rok včetně DPH.
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 č. 7/26/2022
ZO schvaluje doplnění pravidel rozpočtového provizoria dle návrhu.
Usnesení č. 8/26/2022
Zastupitelstvo obce:
a) schvaluje zhodnocování dočasně volných finančních prostředků obce Skrbeň vedených na
běžném účtu obce převedením jejich části ve výši 10 mil. Kč na spořící účet
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b) schvaluje zhodnocování dočasně volných finančních prostředků vedených na běžném účtu
Fondu obnovy a rozvoje splaškové kanalizace převedením jejich části ve výši
min. 5 mil. Kč na spořící účet, přičemž tyto prostředky včetně zhodnocení budou
nejpozději
do 31.12.2022 opět vráceny zpět na účet Fondu
c) zmocňuje starostu k uzavření smluv o založení spořících účtů dle aktuálně nabízených
podmínek, a k převodu finančních prostředků na tyto účty dle bodu a) a b) tohoto
usnesení, a to i opakovaně
částky 10 a 5 mil. Kč byly převedeny na dva spořící účty u České spořitelny – úrok 2 % p.a.,
platnost úrokové sazby do 31.3.2022
Problematika přechodu pro chodce
Možnost zřízení přechodu pro chodce, případě vyznačení „místa pro přecházení“ starosta
projednal s technikem firmy SEKNE s.r.o. a s dopravním inspektorátem. S vyznačením místa
pro přecházení Police nesouhlasí, je to matoucí značení. Přechod pro chodce nemá
dostatečnou rozhledovou vzdálenost a navíc místo, kde se u obecního úřadu přechází, je na
jedné straně silnice chodníkem, na druhé straně vjezdem do rodinného domu, což být nemůže.
Jako vhodné řešení bylo navrženo provedení vodorovného dopravního značení – symbol
dopravní značky a nápis POZOR DĚTI. Toto již bylo objednáno.

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

9

proti

0

zdržel se

0

Návrh byl schválen – Usnesení č. 1/27/2022

Ad 2) Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene – přeložka NN u žel.
zastávky
Jedná se o přeložku kabelového zemního vedení u železniční zastávky v úseku mezi ulicí
Jos. Fialy a dětským hřištěm. Jednorázová náhrada za zřízení věcného břemene bude
6.200 Kč + DPH. Smlouva vč. situačního výkresu viz příloha.

Návrh usnesení:
ZO schvaluje uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu
o umístění stavby č. IZ-12-8002895 na obecních pozemcích p.č. 392/1, 580/6, 580/5,
662/2 v k.ú. Skrbeň se společností ČEZ Distribuce, a.s. zastoupenou společností ELMO-SA
spol. s r.o.

Výsledek hlasování: pro

9

proti

0

zdržel se

0

Návrh byl schválen – Usnesení č. 2/27/2022
3

Ad 3) Smlouva o právu provést stavbu (cyklostezka Skrbeň-Příkazy) + smlouva
o budoucí kupní smlouvě – část p.č. 413/28
Smlouvy viz příloha.

Návrh usnesení:
ZO schvaluje uzavření:
a) smlouvy o právu provést stavbu „Cyklostezka Skrbeň – Příkazy, k.ú. Skrbeň“ na části
p.č. 413/28 – orná půda
b) smlouvy o budoucí kupní smlouvě části p.č. 413/28 – orná půda v k.ú. Skrbeň, cena
100 Kč/m2.

Výsledek hlasování: pro

9

proti

0

zdržel se

0

Návrh byl schválen – Usnesení č. 3/27/2022

Ad4) Dohoda o provozování komunitního centra Skrbeň a úhradě provozních nákladů
V příloze je návrh Dohody o provozování komunitního centra Skrbeň a úhradě provozních
nákladů s návrhem provozního řádu komunitního centra ve znění po připomínkách obce
odsouhlasených P. Jiroutem.

Návrh usnesení:
ZO schvaluje uzavření Dohody o provozování komunitního centra Skrbeň a úhradě
provozních nákladů v předloženém znění.
Výsledek hlasování: pro

9

proti

0

zdržel se

0

Návrh byl schválen – Usnesení č. 4/27/2022

Ad 5) Převod požární stříkačky PS8 do majetku SDH Skrbeň
Obec má ve svém majetku 2 požární stříkačky PS8. Jedna z nich, vyrobená v roce 1957,
je zadřená a podle posudku firmy Servis hasičské techniky, p. Kamil Nevřela, je stroj
v nevyhovujícím stavu a doporučuje se jeho likvidace. SDH Skrbeň projevil zájem o získání
zařízení do svého majetku. Pokud se jim podaří sehnat použitelné náhradní díly, pokusí se
stroj na vlastní náklady rekonstruovat.

Vzhledem k tomu, že je starosta členem SDH Skrbeň, předkládá tuto záležitost k rozhodnutí
zastupitelstvu. Při hlasování se zdrží.
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Bc. Vaďura – dotaz proč není veškerá technika v majetku hasičů. Starosta vysvětlil, že obec je
zřizovatelem jednotky a je zodpovědná za její vybavení. Proto je také v majetku obce veškerá
technika, kterou jednotka potřebuje. Sbor dobrovolných hasičů jakožto spolek je jiný subjekt.

Návrh usnesení:
ZO schvaluje bezúplatný převod PS8, výr. č. 1256, z majetku obce Skrbeň do majetku Sboru
dobrovolných hasičů Skrbeň.
Výsledek hlasování: pro

8

proti

0

zdržel se

1 (starosta)

Návrh byl schválen – Usnesení č. 5/27/2022

Ad 6) Dotace na zájmovou činnost
Starosta navrhl zvýšit dotace na zájmovou a sportovní činnost dětí ze současných 700,- Kč na
1.000,- Kč. Zdrojem financí na tento účel, který jsme si stanovili, jsou výnosy z hazardních
her. V loňském roce to bylo 130.067 Kč. V roce 2021 jsme podpořili aktivity 46 dětí za 32 tis.
Kč. I kdyby podmínky umožnily pravidelnou aktivitu pro více dětí, zdroj je dostatečný i při
zvýšení na 1.000 Kč. V návrhu rozpočtu je toto již zakalkulováno.

Návrh usnesení:
ZO schvaluje dotaci poskytovanou dle Zásad pro poskytování dotací a darů z rozpočtu obce
Skrbeň na podporu sportovních, zájmových a jiných obdobných aktivit pro rok 2022 ve výši
1.000,- Kč/dítě. Dotace se poskytne zpětně na skutečně realizované aktivity.
Výsledek hlasování: pro

9

proti

0

zdržel se

0

Návrh byl schválen – Usnesení č. 6/27/2022

Ad 7) Dary z rozpočtu obce
O dary z rozpočtu obce požádaly tyto subjekty:
•
•

•

Nejste sami – mobilní hospic, z.ú. – žádost o 10.000,- Kč na činnost spolku
Spolek Trend vozíčkářů – částka nebyla specifikována, byla by použita na uspořádání
benefičního koncertu ve dnech 21. – 23.9.2022 v rámci jubilejního 20. ročníku celostátní
sbírky „Zasukované tkaničky“.
Jdeme Autistům Naproti, z.s. – žádost o 25.000 Kč
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Návrh usnesení:
ZO schvaluje poskytnutí daru 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. 7/27/2022

Návrh usnesení:
ZO schvaluje poskytnutí daru 5.000,- Kč pro Spolek Trend Vozíčkářů Olomouc,
IČ 61984680.
Výsledek hlasování: pro

9

proti

0

zdržel se

0

Návrh byl schválen – Usnesení č. 8/27/2022

Návrh usnesení:
ZO schvaluje poskytnutí daru 25.000,- Kč pro Jdeme Autistům Naproti, z.s., IČ 27041972.
Výsledek hlasování: pro

9

proti

0

zdržel se

0

Návrh byl schválen – Usnesení č. 9/27/2022

Ad 8) Rozpočet obce a rozpočty související
rozpočet Fondu obnovy a rozvoje splaškové kanalizace

Návrh usnesení:
ZO schvaluje rozpočet Fondu obnovy a rozvoje splaškové kanalizace obce Skrbeň na
rok 2022.
Výsledek hlasování: pro

9

proti

0

zdržel se

0

Návrh byl schválen – Usnesení č. 10/27/2022

6

pravidla hospodaření Sociálního fondu

Návrh usnesení:
ZO schvaluje s účinností od 1.3.2022 pravidla hospodaření Sociálního fondu obce Skrbeň.
Výsledek hlasování: pro

9

proti

0

zdržel se

0

Návrh byl schválen – Usnesení č. 11/27/2022

rozpočet Sociálního fondu

Návrh usnesení:
ZO schvaluje rozpočet Sociálního fondu obce Skrbeň na rok 2022.
Výsledek hlasování: pro

9

proti

0

zdržel se

0

Návrh byl schválen – Usnesení č. 12/27/2022

rozpočet obce
Návrh rozpočtu byl zveřejněn na úřední desce 3.2.2022 a současně byl elektronicky zaslán
členům zastupitelstva, včetně rozpočtů souvisejících. Do dnešního dne zaslal připomínky pan
Bc. Vaďura, viz e-mailová korespondence. Žádné jiné připomínky zatím uplatněny nebyly.
Rozpočet je navržen jako schodkový, v kapitole příjmy ve výši 53.484.735,97 Kč, v kapitole
výdaje ve výši 55.300.488 Kč. Schodek rozpočtu bude krytý částí zůstatků finančních
prostředků na běžných účtech k 31.12.2021 ve výši 1.815.752,03 Kč.

Další podněty s dopadem na návrh rozpočtu:
•
•

•
•
•
•

Obec obdržela vratku z pojištění odpovědnosti zastupitelů
Byl upřesněn požadavek na výši příspěvku zřizovatele pro Základní školu a mateřskou
školu. V návrhu obecního rozpočtu byla částka 1,8 mil. Kč, škola požaduje 1,7 mil. Kč –
viz návrh rozpočtu školy v příloze.
Byla doručena žádost Spolku TREND vozíčkářů Olomouc o dar – viz bod 7 programu.
Byla doručena žádost spolku Jdeme Autistům Naproti, z.s. o dar 25.000 Kč. V návrhu
rozpočtu je 20.000 Kč. - viz bod 7 programu
Byla doručena cenová nabídka na úpravu osvětlení hřiště pro malou kopanou doplněním
dalších čtyř svítidel. Náklady by byly 75.000 Kč.
Byla doručena informace o nákladech na dopravním značení pro omezení průjezdu
vozidel nad 12 tun, podíl obce 18.000 Kč (??? s DPH 22 tis. Kč). Návrh příslušné
smlouvy ještě není k dispozici.
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Jakékoliv změny je možné zapracovat do finální podoby rozpočtu. Pro lepší přehlednost
provedených změn je lze schválit i formou následného Rozpočtového opatření schváleného
bezprostředně poté, co bude schválen rozpočet v původním návrhu.

Hlasování o způsobu zohlednění změn měnících zveřejněný návrh rozpočtu:
a) pro zohlednění změn formou rozpočtového opatření
pro
6
zdržel se
3
b) pro zohlednění všech změn formou rozpočtového opatření
nehlasovalo se

Diskuse o změnách:
Byl upřesněn požadavek na výši příspěvku zřizovatele pro Základní školu a mateřskou školu.
V návrhu obecního rozpočtu byla částka 1,8 mil. Kč, škola požaduje 1,7 mil. Kč – viz návrh
rozpočtu školy v příloze.

Byla doručena cenová nabídka na úpravu osvětlení hřiště pro malou kopanou doplněním
dalších čtyř svítidel. Náklady by byly 75.000 Kč.
M. Štanga: Při sportování ve večerních hodinách je na hřišti, především v koutech, špatná
viditelnost. Navrhl vyměnit výbojky na stávajících světlech za led osvětlení nebo přidat
světla.
Starosta: Stávající světla jsou již asi 6 let v provozu, a protože se stížnosti objevily až nyní,
není vyloučeno, že stávající výbojky zeslábly. Požádal firmu, která osvětlení instalovala
o návrh možného zlepšení kvality osvětlení. To stávající bylo navrženo pro rekreační využití
hřiště.

Byla doručena informace o nákladech na dopravním značení pro omezení průjezdu vozidel
nad 12 tun, podíl obce 18.000 Kč (s DPH 22 tis. Kč). Příslušná smlouva s Olomouckým
krajem a zainteresovanými obcemi (Křelov-Břuchotín, Horka nad Moravou) zatím připravena
není.

Bc. Vaďura: Myslí si, že je nesprávně do rozpočtu promítnut převod 15 mil Kč na spořící
účty, rozpočet je tak nepřehledný.
Ing. Žižlavský: Na tuto záležitost se také dotazoval. Paní účetní vysvětlila, že tak je to správné
a on a členové finančního výboru to akceptují.

Bc. Vaďura: V jiných obcích takové operace z rozpočtu vyčlenili. Konkrétně nesdělil.
8

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce podle § 12 zákona. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů, v platném znění, a podle § 84 odst. 2 písm. b) zákona 128/ 2000 Sb., o obcích,
v platném znění, schvaluje rozpočet obce na r. 2022 jako schodkový, v kapitole příjmy ve
výši 53.484.735,97 Kč, v kapitole výdaje ve výši 55.300.488 Kč. Schodek rozpočtu bude
krytý částí zůstatků finančních prostředků na běžných účtech k 31.12.2021 ve výši
1.815.752,03 Kč.
Výsledek hlasování: pro

9

proti

0

zdržel se

0

Návrh byl schválen – Usnesení č. 13/27/2022

Diskuse před hlasováním o rozpočtové změně:

Bc. Vaďura: 75 tisíc na světla na hřiště se mu zdá být příliš drahé, když není znám důvod
špatného svícení, zda nekvalitní návrh osvětlení nebo končí životnost výbojek . Chce vidět
dvě nabídky a potom se rozhodnout pro řešení. Dotázal se na cenu kompletní výměny všech
výbojek
Starosta: Doplnění čtyř LED svítidel = cca 70 tis. Kč, výměna výbojek v osmi stávajících
svítidlech = cca 5.000 Kč.
Ing. Čehovský: při realizaci rekonstrukce hřiště se dělal výpočet na rekreační hraní. Je možné,
že i silné větry mohly pohnout světly, a proto teď nedosvěcují na místa, která byla původně
nasvětlená.
Bc. Vaďura: navrhl pouze vyměnit výbojky, počkat nějakou dobu na případné výtky.
Bc. Vaďura: navrhl přesto ponechat v rozpočtu původní částku 75 tis. Kč.

Návrh usnesení:
ZO schvaluje rozpočtovou změnu č. 1/2022.
Výsledek hlasování: pro

9

proti

0

zdržel se

0

Návrh byl schválen – Usnesení č. 14/27/2022

Ad 9) Pronájmy obecního majetku
Bc. Vaďura: Dotázal se, jak daleko je to s podpisy nových smluv o pronájmu nemovitého
majetku obce, které souvisí se záměry zveřejněnými nedávno na úřední desce, především ho
zajímal pozemek za statkem a sklad BIOS.
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Starosta: informoval, že se jedná o 4 nové nájemní smlouvy, které se řešily za zemřelé nebo
odstěhované původní nájemce. V souladu s právními předpisy byly zveřejněny v zákonné
lhůtě záměry o pronajmutí obecního majetku a specifikováno o který majetek jde. Ke každému zveřejněnému záměru byla obci doručena pouze jedna žádost o pronájem s nabídkami
nájemného. Smlouvy byly poté vyhotoveny a podepsány.

Bc. Vaďura: Smlouva na BIOS neměla být vůbec podepsána, protože nájemné zdaleka
neodpovídá nájemnému za obdobné nemovitosti v okolí, a uvedl několik příkladů. Uzavření
nájemní smlouvy za těchto podmínek je porušením zákona.

Starosta: Zákon neporušil. Obci byla doručena pouze jedna nabídka, tudíž jiné měřítko ceny
obvyklé k dispozici není. Pokud by bylo předloženo nabídek více, byla by situace jiná. Vyzval
Bc. Vaďuru k tomu, aby navrhl usnesení k tomuto bodu programu. Uzavírání nájemních
smluv spadá do tzv. nevyhrazené působnosti rady, kde rada není do působnosti starosty,
zastupitelstvo si tuto kompetenci může vyhradit. Nechť si tedy zastupitelstvo rozhodování
o těchto věcech vyhradí, nájemní smlouvu vypoví (výpovědní doba je 6 měsíců) a nově věc
vyřeší.

Bc. Vaďura: Vyhrazení tohoto rozhodování do působnosti zastupitelstva není potřeba.
Důležité je, aby starosta postupoval podle zákona.

Bc. Vaďura : stále trvá na svém, že smlouva na BIOS nebyla podepsána v souladu se
zákonem a je pro obec nevýhodná. Nabízejí se dva způsoby, jak na vzniklou situaci může
zareagovat. Podat na starostu trestní oznámení, což považuje za „šílené“, nebo požádat o
kontrolu ministerstvo vnitra. Pokud se prokáže, že zákon porušen nebyl, starostovi se veřejně
omluví. Pokud se prokáže porušení zákona, vyzve starostu k rezignaci.

Starosta odpověděl, aby tak neprodleně učinil.

Ing. Čehovský: na prvním místě by měla být i podpora místních podnikatelů.

Sklad BIOS jako jediný zájemce získal do pronájmu pan Vyhlídal po smrti svého otce, kteří
ho užívají již dlouhá léta pro uskladnění obilí a kteří dlouhá léta vypomáhají nezištně a
ochotně v obci při různých pracích, například při odklízení sněhu.

Přítomný občan pan Ruffer: dotaz na Bc. Vaďuru, kde je hranice pro obvyklou cenu.
Odpověď nebyla.
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Ad 10) Různé
Místní komunikace k lokalitě Nad Oleškami
Dohoda o přistoupení stavebníka, rozsah spoluúčasti obce na vybudování přístupové místní
komunikace do lokality Nad Oleškami.

Návrh usnesení:
ZO schvaluje Dohodu o přistoupení stavebníka, stavba „Inženýrské sítě a komunikace pro
lokalitu výstavby RD – Skrbeň SO 01 - Komunikace“, kterou se stanovuje rozsah spoluúčasti
obce na vybudování přístupové místní komunikace do lokality Nad Oleškami.
Výsledek hlasování: pro
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proti

0

zdržel se

0

Návrh byl schválen – Usnesení č. 15/27/2022

Diskuse:
Bc. Vaďura: na webových stránkách jsou zveřejněny zbytečně některé dokumenty a žádá
o jejich odstranění.

Bc. Vaďura: nelíbí se mu, že se na obecním úřadě nemohlo vybírat do pokladniček při
Tříkrálové sbírce, když se zde naopak evidují objednávky kuřic apod. Důvodem k odmítnutí
umístění sbírkových pokladniček byla údajná vytíženost úřednic.

Starosta: Důrazně se ohradil proti tomu, že by důvodem umístění sbírkových pokladniček
bylo vytížení úřednic. Sbírka letos i v loňském roce probíhala v období protiepidemických
opatření, všem úřadům bylo důrazně doporučováno minimalizovat návštěvy občanů
v prostorách úřadů. Kromě toho umístění pokladničky v předsíni úřadu bez možnosti dohledu
bylo spojeno s rizikem jejího zcizení. Teď je situace zcela jiná a od 2. března bude na
obecním úřadě umístěna pokladnička Charity pro sbírku na pomoc Ukrajině.

J. Fiala: Upozornil na záměr vybudování cyklostezky podél silnice směr Křepelka, který
zatím není řešen.

Starosta vysvětlil: Záměr je v Plánu rozvoje obce. Nejdříve je ale třeba pečlivě zvážit, zda
cyklostezka umístěna na pozemku určeném pro polní cestu, neomezí možnost užívání
jednotlivých přilehlých zemědělských pozemků. V některých obcích v dobré víře v místě
polních cest vybudovali cyklostezky a vznikl problém, kudy může jezdit zemědělská technika.
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Bc. Vaďura: v jeho ulici (Zahradní) se dle jeho názoru celou zimu nedostatečně provádí zimní
údržba – sníh by se měl hrnout na druhou stranu od domů, nesolí se komunikace.
Starosta: Komunikace se solí, ale především v místech, která jsou kritická (křižovatky,
autobusová zastávka, místo pro zásobování obchodu apod).

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:
Josef Fiala

dne:

Ing. Vladimír Vymětal

dne:

Starosta:
Tomáš Spurný

dne:
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