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Zápis 

z 3. zasedání Zastupitelstva obce Skrbeň 

které se konalo v pondělí 12.12. 2022 od 18:30 v Domě služeb 

 

 

 

Složení slibu člena zastupitelstva 

 

Před začátkem zasedání Zastupitelstva obce je potřeba z důvodu rezignace pana Bc. 

Stanislava Vaďury složení slibu jeho náhradníka. V souladu s § 69 odst. 2 zákona o obcích 

vyzval starosta pana Michala Dolečka o složení slibu pronesením slova „slibuji“. 

 

 „Slibuji věrnost České republice. Slibuji na svou čest a svědomí, že svoji funkci budu 

vykonávat svědomitě, v zájmu obce Skrbeň a jejích občanů a řídit se Ústavou a zákony 

České republiky.“  

 

Nový člen zastupitelstva neodmítl složit slib ani nesložil slib s výhradou. 

 

 

 

Podepsání dohody o mlčenlivosti. 

Poté byli členové zastupitelstva obce vyzváni k podpisu dohody o mlčenlivosti – bez výhrad. 

 

 

 

Zahájení zasedání zastupitelstva obce starostou. 

 

 

Účast:  8 členů zastupitelstva, viz prezenční listina 

počet přítomných občanů: 3 

 

 

 

určení zapisovatele:  Ing. Jiří Janda 

pro 7 proti 0 zdržel se 1 

 

 

 

Ověřovatelé: 

Ing. arch. Viktor Čehovský 

pro 7 proti 0 zdržel se 1 

 

Michal Doleček 

pro 7 proti 0 zdržel se 1 
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Navržený program zasedání s doplněním bodu číslo 4 „Dodatek č. 1 k pojistné smlouvě 

ČSOB Pojišťovny“ a nového bodu v rámci bodu Různé – Smlouva o spolupráci s obcí Horka 

nad Moravou o umístění reflexních prvků na cyklostezku Skrbeň-Horka. Ke smlouvě se 

starosta dostal až dnes, proto ho neavizoval dopředu. Podrobnosti vysvětlil v rámci daného 

bodu. 

 

Program: 

1) Plnění usnesení 

2) Obsazení uvolněného mandátu zastupitele obce 

3) Novela nařízení vlády o výši odměn členů zastupitelstev 

4) Dodatek č. 1 k pojistné smlouvě ČSOB Pojišťovny 

5) Různé  

 

 

Návrh usnesení: 

ZO schvaluje navržený program včetně doplnění. 

 

Výsledek hlasování:   pro 8 proti 0 zdržel se 0 

Návrh byl schválen – Usnesení č. 1/3/2022 

  

 

 

Ad 1) Plnění usnesení 

 

Dodatek ke smlouvě o odvoz a likvidaci odpadu s TSMO dosud nebyl podepsán. Podařilo se 

nám ještě dostat se k diskusi o cenách, úprava ale bude velmi malá nebo žádná. 

 

M. Doleček se zeptal, jestli je možnost spolupráce více obcí při vyjednávání cen za svoz a 

likvidaci odpadů. Starosta odpověděl, že v rámci místní akční skupiny ani dobrovolného 

svazku obcí se tento přístup neprojednával. 

 

Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství 

byla odeslána na Ministerstvo vnitra a společně s ceníkem pro podnikatele vyvěšena na úřední 

desce. 

 

Smlouva s ČEZ o zřízení věcného břemene byla odeslána k podepsání. 

 

Hospici na Svatém Kopečku a Pomadolu byly odeslány smlouvy o poskytnutí daru.  

 

 

 

Proběhla krátká diskuse. 

 

 

 

Návrh usnesení: 

ZO bere na vědomí zprávu o plnění usnesení. 

 

Výsledek hlasování:  pro   8 proti   0 zdržel se 0 

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



3 
 

Ad 2) Obsazení uvolněného mandátu zastupitele obce 

 

a) Na minulém zasedání zastupitelstva obce podal pan Bc. Stanislav Vaďura, MBA 

rezignaci na post neuvolněného zastupitele společně s rezignacemi na post náhradníka 

od PhDr. Mgr. Jiřího Pospíšila, Ph.D. a Josefa Fialy. Další náhradník na post člena 

zastupitele je pan Michal Doleček, který funkci přijal.  

 

Bez připomínek. 

 

 

Návrh usnesení: 

ZO bere na vědomí: 

- Rezignaci Bc. Stanislava Vaďury, MBA na mandát člena ZO Skrbeň ke dni 28. 11. 

2022 

- Rezignace PhDr. Mgr. Jiřího Pospíšila, Ph.D. a Josefa Fialy na post náhradníka člena 

ZO Skrbeň ke dni 28. 11. 2022. 

- Nastoupení Michala Dolečka na uvolněný mandát od 29. 11. 2022. 

 

Zastupitelstvo souhlasí: 

- s měsíční odměnou za výkon funkce neuvolněného zastupitele pro Michala Dolečka 

v již schválené výši, která činí 1 800,- Kč měsíčně. Nárok na ni vzniká ode dne 13. 

prosince 2022.  

 

Výsledek hlasování:  pro   7 proti   0 zdržel se 1 (Michal Doleček) 

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

 

 

 

b) Jelikož vznik mandátu a nárok na odměnu jsou dvě rozdílné věci, navrhl starosta pro 

případné další změny v obsazení zastupitelstva (kdykoliv v budoucnu) stanovit, že 

odměna se automaticky poskytuje ode dne vzniku mandátu.  

 

Bez připomínek. 

 

 

Návrh usnesení: 

ZO stanovuje s účinností od 1. 1. 2023, že při nástupu náhradníka na uvolněný mandát člena 

zastupitelstva se odměna za výkon funkce poskytuje ode dne vzniku mandátu. 

 

Výsledek hlasování:  pro   8 proti   0 zdržel se 0 

Návrh byl schválen – Usnesení č. 4/3/2022 

 

 

 

Ad 3) Novela nařízení vlády o výši odměn členů zastupitelstev 

 

Vláda ČR schválila 30. 11. 2022 novelu Nařízení vlády č. 318/2017 sb. o výši odměn členů 

zastupitelstev územních samosprávných celků. Horní hranice odměn se posouvá o 10 %. 

Zastupitelstvo by se mělo k této novele vyjádřit. V podkladech starosta avizoval, že rozešle 

novou tabulku s odměnami, ta ale stále není ve sbírce zákonů.  
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Neuvolněným členům zastupitelstva v obci s 1000 – 3000 obyvateli se zvedá maximální 

odměna na tyto částky: 

 

Místostarosta           35 751 

Předseda výboru   3 972 

Člen výboru  3 311 

zastupitel  1 986  

 

Jelikož si nové zastupitelstvo schválilo novou výši odměn na ustavujícím zasedání, navrhl 

starosta prozatím výši ponechat. K diskusi je ovšem odměna místostarosty, kterou jsme jako 

jedinou snižovali. Navrhl tedy zvýšit odměnu místostarosty na 10 000 Kč, důvodem je nejen 

novela Nařízení vlády č. 318/2017 sb., ale i ochotný a flexibilní přístup Ing. Jiřího Jandy 

k funkci neuvolněného místostarosty.  

 

 

Ing. Janda nesouhlasí se vzneseným návrhem. Starosta návrh stáhl. 

 

Návrh nebyl dále projednáván. 

 

 

Návrh usnesení: 

ZO bere na vědomí novelu Nařízení vlády č. 318/2017 sb., o výši odměn členů zastupitelstev 

územních samosprávných celků a ponechává odměny ve stávající výši. 

 

Výsledek hlasování:  pro   7 proti   0 zdržel se 1 (Ing. Janda) 

Návrh byl schválen – Usnesení č. 5/3/2022 

 

 

 

Ad 4) Dodatek č. 1 k pojistné smlouvě ČSOB Pojišťovny  

 

Text od pojišťovny: „S ohledem na kontinuální nárůst cen prací ve stavebnictví, stavebního 

matriálu nebo energií v posledních letech, který extrémně vygradoval zejména v posledním 

roce, doporučujeme provést kontrolu sjednaných pojistných částek v pojistné smlouvě.  

V případě, že sjednaná pojistná částka je nižší než skutečná pojistná hodnota věci, tj. pojistná 

částka neodpovídá nákladům na znovupořízení věci (např. nemovitosti) v daném čase a na 

daném místě, vystavuje se pojištěný riziku podpojištění (viz zejména § 2854 občanského 

zákoníku a čl. 22 VPP P-100/14) se všemi negativními důsledky s tím spojenými.“ 

Pojistné částky se tímto dodatkem zvyšují o 20 %, pojistné se navyšuje o 4 858 Kč na 

celkových 85 442 Kč za rok. 

 

Bez připomínek. 

 

 

Návrh usnesení: 

ZO Skrbeň schvaluje uzavření dodatku č. 1 k pojistné smlouvě č. 8076266910 společnosti 

ČSOB Pojišťovna. 

 

Výsledek hlasování:  pro   8 proti   0 zdržel se 0 

Návrh byl schválen – Usnesení č. 6/3/2022 
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Ad 5) Různé 

 

a) Přijímání platebních karet na obecním úřadě 

 

V příloze jsou nabídky. Starosta navrhl zvolil nabídku od KB, ale rád si poslechne i další 

připomínky/návrhy.  

 

 

Proběhla krátká diskuse: 

- Čeká se ještě na nabídku od ČSOB. 

- Poplatek za transakce u jiných bank. 

- Identifikace platících – důležité prověřit. 

- Starosta prověří funkčnost u jiných obcí. 

- Konečné rozhodnutí bude projednáno až po zajištění bodů uvedených výše 

 

 

b) Možnost pořízení zálohovatelných kelímků v rámci DSO 

 

DSO bude dávat hromadnou žádost o dotaci na nákup zálohovatelných kelímků (tzv. 

Nicknack). Jde o 0,5 L kelímky (s ryskou i na 0,3 L). Většina obcí objednává 2 000 kelímků, 

bedny a myčku. Cena je v takovém případě cca 130 000 Kč, nicméně po obdržení dotace bude 

cca 110 000 Kč vráceno zpět, podíl obce je 15 %. Více informací budeme mít k dispozici až 

v následujících týdnech. Dotace má pomoci v souvislosti se zákazem jednorázových 

plastových výrobků. 

 

 

Proběhla krátká diskuse: 

- Počet kusů kelímků, jejich potisk, skladování 

- Rozložení nákladů – OÚ, spolky a další. 

- Starosta zjistí další podrobnosti od DSO Region Moravská Cesta a až poté bude věc 

opět projednána. 

 

 

 

c) Rozpočtové opatření  

 

V podkladech je rozpočtové opatření č. 11/2022 a 12/2022 – jde o příjmy z daní, nájemného, 

úroků, úhrady za zpracování změny územního plánu a příspěvek na pořádání kruhu přátel 

hudby. 

 

 

d) Smlouva o spolupráci 

 

Smlouva o spolupráci – viz bod 2.3 „Smluvní strany se tak dohodly na tom, že obec Horka 

nad Moravou v souvislosti s realizací výstavby části cyklostezky v k. ú. Horka nad Moravou 

zajistí umístění reflexních prvků do cyklostezky, a to v rozsahu budované části cyklostezky 

v k. ú. Horka nad Moravou i v rozsahu části cyklostezky již vybudované v k. ú. Skrbeň.  

Celková cena reflexních prvků je 103 000 Kč bez DPH, obec Skrbeň bude platit 55 % této 

sumy, což je odvozeno od délky úseku na našem k. ú. (56 650 Kč). Reflexní prvky jsou 

uznatelný náklad, obci bude vráceno 80 % nákladů po vyplacení dotace (11 330 Kč). 
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Návrh usnesení: 

ZO Skrbeň schvaluje uzavření „Smlouvy o spolupráci“ s obcí Horka nad Moravou o umístění 

reflexních prvků do stavby cyklostezky Skrbeň-Horka nad Moravou. 

 

Výsledek hlasování:  pro   8 proti   0 zdržel se 0 

Návrh byl schválen – Usnesení č. 7/3/2022 

 

 

 

e) Diskuse 

 

 

Proběhla diskuse na téma neplacení poplatků a podvodů s tím spojených a na placení 

nájmu za užívání obecního sálu pro sportování. 

 

- Ing. Žižlavský – dotázal se M. Dolečka k vyjádření k problému podvodů spojených 

s placením/neplacením poplatků občany a jak by to řešil. M. Doleček – prozkoumal by 

situaci – zjistil, proč daný člověk neplatí a případ řešil. Ing. Žižlavský – vyzval  

M. Dolečka, aby problém řešil i u sebe a své rodiny a postavil se k tomu čelem a 

nejdříve nahlásil své skutečné bydliště a poplatky narovnal. Zastupitelé by měli jít 

příkladem a neobcházet nastavená pravidla. Pobírat plat zastupitele a nehradit závazky 

vůči obci považuje za nemorální. 

- M. Doleček – poplatky hradíme ve Skrbeni. 

- Ing. Žižlavský – ale záleží kde ve Skrbeni. 

- M. Doleček – dotázal se Ing. Žižlavského, jak on se staví k vybírání poplatků za 

užívání obecního majetku pouze u některých činností. Ing. Žižlavský odpověděl, že 

poplatky za sportovní činnost, na kterou M. Doleček naráží, se na obecním sále 

nevybírají z důvodu podpory sportování, ale pokud by se navrhlo toto zpoplatnit, 

neměl by s tím on, ani jeho žena, která na sále také předcvičuje, problém. 

- Ing. Žižlavský opět vyzval M. Dolečka k narovnání poplatků. Upozornil, že pokud 

někdo platbu stočného obchází, doplatí na to ostatní poctiví občané, protože to má 

negativní dopad na výši paušálního poplatku. Kdyby se počet takto podvádějících 

občanů zvyšoval, nezbylo by finančnímu výboru nic jiného než navrhnout, že budou 

všichni občané platit formou paušálu. 

- M. Doleček upozornil na zpoplatnění sálu pro spolky, ve srovnání s bezplatným 

užíváním pro cvičení.  

- Ing. Žižlavský upozornil, že zpoplatnění sálu pro cvičení aktuálně starosta řeší a že 

jeho žena ani ostatní, kteří na sále cvičí, na rozdíl od něj nic neobchází. Starosta 

potvrdil, že se zpoplatnění sálu řeší a připomenul, že spolky platí jen u výdělečných 

akcí.  

- Doleček upozornil, že i činnost paní Žižlavské je výdělečná činnost.  Starosta 

odpověděl, že to sice je výdělečná činnost, ale spolky na rozdíl od předcvičujících 

získávají od obce finanční dotace. 

- Ing. Žižlavský opět vyzval M. Dolečka k narovnání poplatků.  

- T. Spurný se zmínil k vyjádření pana Dolečka citací z jejich soukromé diskuse, kdy  

M. Doleček pronesl „že už není starosta, takže ho takové věci již nemusí zajímat“. 

Proti tomu se M. Doleček ohradil, T. Spurný ztvrdil, že to tak bylo. M. Doleček 

odvětil, že to řekl jinak.  

- T. Spurný se ve věci podvodu na stočném vyjádřil, že za víc než 30 let k ničemu 

takovému nikdy nedošlo. 
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Další námět do diskuse podán nebyl. 

 

 

 

Starosta poděkoval všem za účast a ukončil zasedání v 19:23. 

 

 

Přílohy: 

1) Prezenční listina 

2) Podklady včetně příloh a doplnění 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zápis byl vyhotoven       dne: 

 

Zapisovatel: Ing. Jiří Janda 

 

 

 

 

 

 

Ověřovatelé:   

 

Ing. arch. Viktor Čehovský      dne:   

 

 

 

 

 

Michal Doleček       dne:  

 

 

 

 

 

 

 

 

Starosta:  Mgr. Lukáš Ruffer     dne:  

 


