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Tímto zápasem Sokol ukončil 
fotbalovou sezónu za letošní rok  
v 3.B lize a celkově skončil na velmi 
dobrém 4. místě v konkurenci 13ti 
týmů z okolí Olomouce. Jen první tým 
tabulky nastřílel o 5 gólů více (117)  
v 24 zápasech, což svědčí o atraktiv-
nosti zápasů hráčů Sokola Skrbeň, 
kteří nastříleli 112 gólů. V domácích 
zápasech se jim dařilo více i díky pod-
poře skalních fanoušků, ale také mladé 
generace možná budoucích fotbalistů 
a jejich kamarádů, kteří podporovali  

a oceňovali pěkné akce pokřiky  
a potleskem, na což ve Skrbeni nejsme 
zvyklí a je to škoda, vždyť jsou tu dva 
týmy malé kopané. Taková podpora 
je ale velmi důležitá a za tým Sokola 
Skrbeň bychom chtěli všem poděkovat 
a pozvat nejen je, ale i další fanoušky  
z řad skrbeňských občanů na novou sezó-
nu, která se rozběhne začátkem března,  
o čemž budete zde včas informováni. Na 
domácích zápasech bude pro fanoušky 
občerstvení zajištěno. Velké díky patří 
také panu Sulovskému za organizaci  

a přichystání závěrečného posezení pro 
tým Sokolů v Hospodě Na Návse.

FOTBALOVÁ SEZÓNA ZA NÁMI
V pátek 25. 11. odehrál Sokol Skrbeň poslední zápas sezóny na venkovním 

hřišti v Bělkovicích proti týmu Barbar, kde se povedlo týmovou hrou a bojovností 
otočit nepříznivý stav ze 3:1 pro domácí na konečných 3:5 pro Sokol Skrbeň.
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Dne 28. 11. 2022 podal na zasedání zastupitelstva obce 
pan Bc. Stanislav Vaďura, MBA rezignaci na post zastupi-
tele obce. Jeho post zaujme Michal Doleček. 

Zastupitelstvo obce schválilo na svém 2. zasedání  
z 28. listopadu tato usnesení:

- ZO bere na vědomí zprávu finančního výboru.
- ZO schvaluje uzavření dodatku č. 8 ke smlouvě  

o dílo o odvozu a odstranění směsného odpadu č. 25/2012 
ze dne 23. 4. 2012.

- ZO bere na vědomí zprávu školské rady.
- ZO schvaluje Obecně závaznou vyhlášku obce 

Skrbeň č.1/2022, o místním poplatku za obecní systém 
odpadového hospodářství. 

Poplatek na rok 2023 je stanoven na 876,- Kč na osobu.
- ZO schvaluje ceník zapojení právnických a podni-

kajících fyzických osob do obecního systému odpadového 
hospodářství „Ceník dle čl. 7 obecně závazné vyhlášky obce 
Skrbeň č. 1/2022 o stanovení obecního systému odpadového 
hospodářství.“ Který činí:

Směsný komunální odpad:
nádoba 110 l 1 540,- Kč
nádoba 120 l 1 680,- Kč
nádoba 240 l 3 220,- Kč

Využití kontejnerů na tříděný odpad:
plast 840,- Kč
sklo 840,- Kč
papír 840,- Kč

- Cena za odvedení 1 m3 odpadní vody se pro období 
od 1. 1. 2023 stanovuje ve výši 

48,19 Kč + DPH. Množství odvedené odpadní vody pro 
účely paušální platby se na základě měření v předchozím 
roce stanovuje na 33,5 m3/osoba/rok. 

Stočné pro rok 2023 dle takto stanoveného množství 
odvedené odpadní vody činí                      

1.776 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.
- ZO schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí 

o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby se 
společností ČEZ distribuce, a. s.

ZMĚNA V PERSONÁLNÍM 
OBSAZENÍ ZASTUPITELSTVA 
OBCE SKRBEŇ

- ZO zmocňuje starostu prováděním nezbytných 
rozpočtových opatření v období do konce roku 2022.  
O provedených rozpočtových opatřeních bude sta-
rosta informovat zastupitelstvo obce na nejbližším 
zasedání.

- ZO schvaluje rozpočtové provizorium pro hospo-
daření obce v roce 2023 do doby schválení rozpočtu obce, 
nejdéle do 30. 4. 2023. Rozpočtové provizorium se řídí 
těmito pravidly:

a) Vychází z nezbytných provozních a kapitálových 
výdajů. Výdaje v tomto období nesmí přesáhnout 30 % 
výdajů v roce 2022.

a) Hrazeny budou výdaje, které je obec povinna hradit 
na základě uzavřených smluv a závazků a výdaje spojené 
s přípravou staveb a jiných zakázek (povolení, výběrové 
řízení apod.).

b) Základní škola a mateřská škola Skrbeň, p.o. obdrží 
v lednu 2023 neinvestiční dotaci na provoz ve výši 1/3 
dotace podle skutečnosti z roku 2022. 

- ZO schvaluje poskytnutí finančního daru pro Hos-
pic na Svatém Kopečku ve výši 15 000,- Kč.

- ZO schvaluje poskytnutí finančního daru společ-
nosti Pomadol s.r.o. ve výši 10 000,- Kč.

- ZO určuje Mgr. Lukáše Ruffera jako osobu zastu-
pující obec Skrbeň v MAS Moravská cesta.

Ve dnech 21. 12. 2022 – 1. 1. 2023 bude  
OÚ Skrbeň uzavřen. 

19. 12. 2022 je poslední den pro:
- placení poplatků v hotovosti
- vyřízení všech zpoplatněných úředních úkonů
- přijímání žádosti o finanční příspěvky na děti

VÁNOČNÍ PROVOZ 
OBECNÍHO ÚŘADU SKRBEŇ

Obecní úřad Skrbeň připomíná, z důvodu aktuálně 
ne plně funkčního obecního rozhlasu, možnost zasílání 
informací formou SMS nebo e-mailem. 

Pro odběr je v tomto čísle přiložen papír s formulá-
ři až pro 6 osob. V případě zájmu jej vyplňte a doručte 
na obecní úřad, případně oskenujte/vyfoťte a zašlete na  
obec@skrben.cz. 

Služba je zcela zdarma a bude aktivní i po obnově 
místního rozhlasu. 

E-MAILOVÝ  
A SMS ROZHLAS
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Na obci se setkáváme s neinfor-
movaností občanů týkající se placení 
stočného a odpadů. Proto jsme si 
dovolili do tohoto čísla Inforu vepsat 
krátké info.

Svoz odpadů je v naší obci vázaný 
na trvalé bydliště – pokud někdo v obci 
bydlí, ale trvalé bydliště má jinde, platí 
odpady tam. Nutno ovšem podotknout, 
že z hlediska obce toto není ideální 
situace – obec nemá z takového občana 
žádný příjem, a přitom mu poskytuje 
vše, co ostatním. Pokud ve Skrbeni 
bydlíte, nemáte zde trvalé bydliště  
a chcete, aby se obec rozvíjela, mů-
žete přispět právě přepsáním trvalého 
bydliště do Skrbeně. Stočné na rozdíl 
od odpadů není vázané na trvalé by-
dliště – nárok na stočné získává obec 
ve chvíli, kdy do splaškové kanalizace 
pustíte odpad. Zde je tedy nutno prav-
divě uvést počet osob, které v daném 
domě bydlí, nezávisle na tom, kde mají 
trvalé bydliště. 

Stočné – paušál nebo vodoměr?
Stočné lze hradit buď na základě 

paušálu nebo vodoměru. Paušál je 
vypočtený na základě průměrného 
objemu vypuštěných splašků v obci. 

KDO PLATÍ STOČNÉ, 
KDO ODPADY A JAK?

Vážení občané, přichází čas adventu a vánočních svátků. 
 Nesnáze, které v posledních letech sužují naše životy, místo aby pomíjely, stále více zkouší, co všechno jsme schopni  Nesnáze, které v posledních letech sužují naše životy, místo aby pomíjely, stále více zkouší, co všechno jsme schopni 
ještě zvládnout. Jako bychom se vraceli v čase do dob minulých, jen naše těla nemládnou, ale naopak obava z toho, 
co přijde nám dělá starosti a přidává šedivých vlasů. Svět už asi nebude takový, na jaký jsme byli zvyklí, ale tak jak 
horší časy přišly, tak jistě zase také pominou. Střídání dobrého a zlého bylo vždy zákonitostí tohoto světa, a proto 

tomu tak musí být i nyní. Vedení našeho státu se snaží s různými úspěchy vzniklou situaci řešit. Má životní 
zkušenost je nespoléhat se na pomoc druhých, nýbrž se sám dle svých možností snažit odolávat nástrahám, které 

přijdou. Popravdě ale ne všichni mají dost sil problémy překonat. V těchto nelehkých časech je tedy ještě více 
důležité, abychom nezapomínali na své blízké a na ty, kteří na problémy dnešní doby zůstali sami.

Vždyť pomáhat je tak krásné a člověku to dává ten skutečný smysl života.
Vážení občané, dovolte mi, abych Vám popřál v nadcházejících časech vše dobré. Vánoce naplněné klidem a 

pohodou a do nového roku 2023 pevné zdraví, mnoho sil a především návrat do klidnějších časů.
 

Marek Ošťádal, senátor za obvod 66.

Senátní kancelář Náklo 13, 783 32 Náklo, mail: ostadalm@senat.cz, telefon: 603 777 284Senátní kancelář Náklo 13, 783 32 Náklo, mail: ostadalm@senat.cz, telefon: 603 777 284
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Skrbeň, prosinec 2022

Neděle 18.12.2022 v 15 hodin  
v Komunitním centru Skrbeň. Drobné 
vánoční občerstvení vítáno. 

Adventní posezení  
s kytarou a zpěvem 

S aktuální vládní pomocí s vysokými cenami energií  
a s úsporami poradí linka 1212. Operátoři jsou dostupní 
každý všední den od 8:00 do 16:00. 

Volání na linku je zpoplatněno dle tarifu volajícího. 
Součástí rozsáhlé poradenské sítě ministerstva jsou ma-

POMOC  
S VYSOKÝMI CENAMI ENERGIÍ 
– Informační linka 1212

Komunitní centrum Skrbeň, knihovna Skrbeň

Vás zvou na přátelské posezení s přednáškou

proloženou hanáckými písněmi

MUDr. Marie Turková

Sejdeme se v Komunitním centru Skrbeň
(bývalá fara)

v neděli, 11. prosince 2022 v 15.00 hod.

Vstupné dobrovolné

Srdečně zvou pořadatelé

HANÁCKÉ A CÍRKEVNÍ TRADICE

HANÁCKÝ KROJ (film)

Alternativou je vypočtení stočného na základě vodoměru. 
To je ovšem možné pouze za předpokladu, že „co nateče, 
to vyteče“. Jinak řečeno – do kanalizace v tomto případě 
nemůžete vpouštět nic, co neprošlo vodoměrem. Tato vari-
anta je tak možná pouze u domů, které nemají k dispozici 
studnu. Pokud studnu nemáte a chtěli byste přejít na stočné 
účtované dle vodoměru, dostavte se na obecní úřad a my 
Vám vyhotovíme odpovídající typ smlouvy.

Ceny pro rok 2023 (včetně DPH):
Svoz odpadů: 876 Kč 
Stočné (paušál): 1 776 Kč
Stočné (za m3):            53 Kč

Cena svozu a likvidace odpadů je závislá na cenách 
svozové společnosti, v našem případě Technických 
služeb města Olomouce a na míře dotování ze strany 
obce. Obec Skrbeň bude v roce 2023 dotovat svoz  
a likvidaci objemu z 36,7 %, tedy z více než jedné třetiny.

V případě stočného se podařilo zajistit i přes „zdražo-
vání všeho“ jen minimální zvýšení ceny, k čemuž mimo 
jiné pomohlo vyloučení dotování fondu kanalizace, který 
není nutné prozatím dál dotovat, jelikož je v tomto fondu 
aktuálně dostatek financí.

nuály jak pro domácnosti, podnikatele, tak malé a střední 
firmy a státní správu. Samotný resort jde příkladem – díky 
úsporným opatřením uspořil už 20 procent plynu a 13 
procent elektřiny. 

Aktuální informace o vládní pomoci s vysokými cena-
mi energií včetně poradenství a manuálů na úspory energií 
jsou dostupné také na webu www.energiezamene.cz, kde 
ministerstvo začne mimo jiné zveřejňovat aktualizovaná 
data o stavu zásobníků a o aktuální spotřebě.


