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Nejlepší žáci páté třídy se účastní 
dopravní soutěže. Mezi určené dis-
ciplíny patří testy znalostí ze zákona  
o silničním provozu na pozemních ko-
munikacích, znalosti z poskytnutí první 
pomoci. Skutečnou zdatnost při jízdě na 
kole musí děti prokázat jízdou po do-
pravním hřišti, kde jsou určena pravidla 
silničního provozu jako ve skutečnosti. 

Velkým oříškem pro většinu soutěžících 
je již tradičně jízda zručnosti a testy. 
Jejich úkolem je splnit čtyři disciplíny 
a samozřejmě s dosažením nejmenšího 
počtu trestných bodů.

Letos nás skvěle reprezentovalo 
družstvo, které v oblastním kole  
v Litovli nenašlo žádnou konkurenci. 
David Pytlíček, Josef Matys, Anna 

Šušková, Klára Malá, Ema Jelčová 
a Lukáš Rozbroj prokázali výborné 
znalosti a zaslouženě z prvního místa 
postoupili do okresního kola, které se 
konalo v Uničově. I v okresním kole 
prokázali výborné znalosti a umístili 
se na krásném druhém místě.

Žáci prokázali, že dopravní vý-
chova je důležitou složkou přípravy 
dorůstající generace a že přípravu 
neberou naši žáci na lehkou váhu. 

Chtěla bych těmto žákům podě-
kovat za skvělou reprezentaci naší 
školy.

	 Mgr.	Vladimíra	Zapletalová

ÚSPĚCH MLADÝCH CYKLISTŮ
Dopravní soutěž mladých cyklistů je vyvrcholením celoroční výuky 

dopravní výchovy žáků základních škol. Každoročně žáci čtvrté třídy naší 
základní školy prochází zkouškou znalostí pravidel v silniční dopravě.
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Zastupitelstvo obce schválilo na 
svém 29. zasedání z 23. května toto 
usnesení:

• schvaluje přijetí  dotace  
8.900 Kč z rozpočtu Olomouckého 
kraje na pořízení dvou kusů zásaho-
vých oděvů pro jednotku SDH Skrbeň 
a schvaluje uzavření příslušné Smlou-
vy o poskytnutí dotace s Olomouckým 
krajem. 

• schvaluje poskytnutí daru 
5.000 Kč pro Linku bezpečí, z.s.,  
IČ: 61383198.

• nevyhovuje žádosti o poskyt-
nutí daru pro Zdravotní klaun, o.p.s., 
IČ: 26547953.

• schvaluje poskytnutí daru 
30.000 Kč pro Seniorklub Skrbeň,  
IČ: 01303465.

• schvaluje poskytnutí daru 
10.000 Kč pro DSO Region Moravská 
cesta, IČ: 09944991, za každý turnus 
přídědinského tábora uskutečněný  
v roce 2022.

• schvaluje zadání zakázky 
„Oprava fasády budovy obecního úřa-
du a školní jídelny“ firmě Jiří Husička, 
IČ: 63316137.

• schvaluje zveřejnění záměru 
pronajmout obecní hostinec.

• souhlasí s uzavřením Smlou-
vy o spolupráci při výběru dodava-
tele zemního plynu na období od  
1. 1. 2023 do 31. 12. 2024 se společností  
ENTERPLEX, s.r.o.

• schvaluje uzavření Smlouvy 
o budoucí smlouvě o zřízení věcného 
břemene a dohodu o umístění stav-
by ČEZd_ SoBS VB 27859/IV-12-
8023067/Skrbeň, 31RD, pč.413/24 
- DTS, kNN, kVN, vVN.

• schvaluje, aby o přezkoumání 
hospodaření obce Skrbeň za rok 2022 
byl požádán Krajský úřad Olomouc-
kého kraje.

• schvaluje rozpočtovou změnu 
č. 4/2022.

Z OBECNÍHO
ÚŘADU

Zastupitelstvo obce schválilo na 
svém 30. zasedání z 27. června toto 
usnesení:

• bere na vědomí zprávu o pl-
nění usnesení.

• bere na vědomí zprávu před-
sedkyně školské rady.

• schvaluje celoroční hos-
podaření obce Skrbeň a závěrečný 
účet obce Skrbeň za rok 2021 včetně 
zprávy o výsledku přezkoumání hos-
podaření obce Skrbeň za rok 2021 bez 
výhrad.

• schvaluje účetní závěrku obce 
Skrbeň za rok 2021 bez výhrad.

• schvaluje účetní závěrku ZŠ 
a MŠ Skrbeň, p.o. za rok 2021 bez 
výhrad a dále schvaluje výsledek 
hospodaření ZŠ a MŠ Skrbeň, p.o. za 
rok 2021 a převod kladného hospo-
dářského výsledku ve výši 170.580,34 
Kč do rezervního fondu příspěvkové 
organizace.

• souhlasí s ukončením nájemní 
smlouvy na pronájem obecního hostin-
ce s panem Filipem Danczim dohodou 
ke dni 30. 6. 2022.

• schvaluje uzavření nájemní 
smlouvy na pronájem obecního 
hostince s panem Josefem Sulov-
ským na dobu neurčitou s výpovědní 
dobou 6 měsíců, měsíční nájemné 
5.000 Kč. Podpisem smlouvy je 
pověřen starosta.

• schvaluje uzavření smlouvy  
o smlouvě budoucí o převzetí a likvi-
daci odpadů se Servisní společností 
odpady Olomouckého kraje a.s. 

• schvaluje částku 150 Kč 
na obyvatele, která bude vyčleněna  
z rozpočtu pro Servisní společnost 
odpady Olomouckého kraje a.s. pro 
účely realizace krajské odpadové 
infrastruktury.

• schvaluje uzavření směnné 
smlouvy, podle které bude směněna 
nově vzniklá p.č. 413/101 – orná půda 
o výměře 23 m2 ve vlastnictví obce 
Skrbeň za p.č. 413/83 – orná půda 
o nové výměře 23 m2. Podkladem 
pro tuto směnu je geometrický plán  

č. 657-8/2022. Náklady na vyho-
tovení geometrického plánu, kupní 
smlouvy a na vklad do katastru 
nemovitostí uhradí smluvní strany 
rovným dílem.

• schvaluje poskytnutí daru 
20.000 Kč pro Sbor dobrovolných ha-
sičů Skrbeň, IČ 60800470, na pořízení 
vybavení pro požární sport mladých 
hasičů.

• schvaluje poskytnutí daru 
80.000 Kč pro Římskokatolickou 
farnost Skrbeň, IČ 48770795 na vý-
robu a montáž brány na jižní straně 
budovy fary.

• schvaluje zhodnocování do-
časně volných finančních prostředků 
obce Skrbeň vedených na běžném účtu 
obce převedením jejich části ve výši 
5 mil. Kč na vkladový účet u České 
spořitelny.

• schvaluje zhodnocování do-
časně volných finančních prostředků 
obce Skrbeň vedených na spořících 
účtech po skončení období, na které 
jsou uzavřeny, uložením na vklado-
vé účty u České spořitelny, přičemž 
prostředky z Fondu obnovy a rozvoje 
splaškové kanalizace budou uloženy 
na samostatný vkladový účet u České 
spořitelny

• zmocňuje starostu k uzavře-
ní smluv o založení vkladových účtů 
dle aktuálně nabízených podmínek  
u České spořitelny, k převodu finanč-
ních prostředků na tyto účty dle bodu 
předchozích bodů tohoto usnesení,  
a to i opakovaně, a k provádění  
s tím souvisejících rozpočtových 
opatření.

• schvaluje rozpočtové opatření 
č. 6/2022.

• bere na vědomí závěrečný účet 
DSO Region Moravská cesta.

• souhlasí se zveřejněním zá-
měru prodat nemovitý majetek obce, 
část pozemku p.č. 90 – zahrada v k.ú. 
Skrbeň, vlastníkům domu na p.č. st. 
10 – zastavěná plocha a nádvoří.

• schvaluje Dodatek č. 2 ke sta-
tutu Fondu obnovy a rozvoje splaškové 
kanalizace obce Skrbeň.
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Na měsíc červenec byla naplánována oprava fasády 
budovy obecního úřadu a školní jídelny. Současnou po-
dobu získal objekt před téměř dvaceti roky a za tu dobu je 
fasáda zasažena řasami, mechy, na některých místech jsou 
i drobná poškození. Poškozená místa budou vyspravena, 
omítka bude ošetřena ochranným nátěrem a nově natřena. 
Na fotografii je předchozí podoba budovy. 

OPRAVA FASÁDY 
OBECNÍHO ÚŘADU

K mladým hasičům ze Skrbeně se konečně přiklonilo 
štěstí a ukázali, co v nich opravdu je. 

Zúročili hodiny a hodiny tréninků na obecním hřišti, 
sami sobě, trenérům i okolí dokázali, že hasičský sport umí. 

V současné době vedou olomouckou Ligu mladých 
hasičů v požárním útoku o 8 bodů před Nenakonicemi. 
Pokud se podaří dobrý výsledek na poslední soutěži na 
podzim 11. 9. 2022 v Nové Hradečné, mohou slavit histo-
rický úspěch v tomto sportu. 

Daří se nejen v lize, ale i na místních pohárových 
soutěžích v okolí. 

SKRBEŇŠTÍ MLADÍ HASIČI 
DĚLAJÍ RADOST… 

17. 6. noční pohárová soutěž Trusovice 2. místo 
19. 6. liga mladých hasičů Kožušany - Tážaly 2. místo 
25. 6. netradiční pohárová soutěž Majetín 1. místo 
26. 6. liga mladých hasičů Hlubočky 1. místo 

V současné době má SDH Skrbeň 3 dětské kategorie: 
přípravku, mladší a starší žáky. Přípravka a mladší žáci 
jsou čerství nováčci. Začleňují se do této soutěže a sbírají 
cenné zkušenosti. Starší žáci již prodávají to, co získali po 
pár letech v tomto sportu. 

Děkuji dětem, trenérům, řidičům, pomocníkům  
a hlavně fanklubu SDH Skrbeň za skvělou reprezentaci. 
Dále sponzorům Restauraci na Statku, Zahradnictví 
Svoboda, Zenit spol.,s.r.o. a Obci Skrbeň za finanční 
podporu.

Před měsícem jsme psali o obrázcích, které se 
objevily na různých místech v obci. Tato aktivita není 
myšlena jako jednorázová akce, průběžně se může přidat 
a zapojit kdokoliv. Stačí, když svůj obrázek či fotografii 
objektu nebo místa v obci nějakým způsobem doručíte 
na obecní úřad nebo do poštovní schránky na vratech 
do jeho dvora. 

Zpracování pro tisk a umístění obecní úřad zařídí.   

OBRÁZKY  
S TAJEMSTVÍM?

RECITAČNÍ SOUTĚŽ
Během března a dubna se v rámci hodin čtení uskuteč-

nila třídní kola v recitaci básní. Žáci měli možnost vybrat 
si z několika textů tu básničku, která se jim líbila. 18. 5. ve 
středu odpoledne se sešli nejlepší na školním kole. Mož-
ná měli trochu trému z tříčlenné poroty a ze spolužáků. 
Přesto všichni bojovali a vybranou báseň krásně přednesli.  
A kdo z 27 žáků vyhrál?
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Skrbeň, červenec 2022

Tabulky na konci jarní části soutěže
4.liga A
01. FK Bohuslavice 11 65:22 19
02. MK Jívová 11 75:21 18
03. FC Tigers 11 80:29 18
04. MK Chudobín 11 60:25 16
05. 1.FT OST 11 51:23 16

3.liga B
01. Sokol Křelov B 12 55:26 22
02. RoDo Legendy 12 53:28 20
03. Sedlisko 12 57:48 17
04. Sokolka Horka B 12 49:38 16

MALÁ KOPANÁ

V kategorii 1. a 2. třídy to byla 
Kateřina Jelčová, v kategorii 3. tří-
dy zvítězila Helena Václavíková.  
V kategorii 4. a 5. třídy si první místo 
vybojovala Ema Jelčová.

Každý z účastníků si odnesl nejen 
diplom a drobnou odměnu, ale také 
pěkný kulturní zážitek.

	 	 	 	 	
Mgr.	Lenka	Neckářová

05. Atl. Bystrovany 12 44:25 15
06. Sokol Skrbeň 12 56:35 14
07. Dorespo Lošov 12 31:31 11
08. SK Kopeček 12 29:30 10
09. Dyn. Bystrovany 12 28:34 10
10. Topmont Bukovan 12 26:40 07
11. Barbar 12 33:55 07
12. FK Břuchotín 12 34:66 06
13. Rotor LBT 12 15:54 01

06. Odra 11 34:27 11
07. FC Bublákov 11 31:42 11
08. Ajax Pivodam 11 35:32 10
09. 1.FC Skrbeň 11 21:65 07
10. FC Štok 11 24:82 03
11. FC IJZ 11 15:90 03
12. FC Lutín 11 00:33 00


