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Zápis  
 

z 10. zasedání Zastupitelstva obce Skrbeň, 

které se konalo v pondělí 16. prosince 2019 v 18:30 v Domě služeb 

------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 

Účast:   9 členů zastupitelstva – viz. presenční listina 

   

   

Počet přítomných občanů: 0 

 

 

Určení zapisovatele:  

   

Lenka Spurná 

pro 9 proti 0 zdržel se    0 

 

 

Ověřovatelé: 

 

Josef Zlámal  

pro 8 proti 0 zdržel se    1 

 

Josef Fiala       

pro 8 proti 0 zdržel se    1 

 

 

Návrh programu: 

 

Program: 

1. Plnění usnesení 

2. Vyhláška o poplatku za odpad na rok 2020 

3. Žádost o dotaci z POV Olomouckého kraje 

4. Rozpočtové provizorium 

5. Zmocnění pro provádění rozpočtových opatření 
Návrh na doplnění programu: 

6. Financování mezd v základní škole 

7. Nastavení svozu bioodpadu v roce 2020 

8. Novela Nařízení vlády č. 318/2017 Sb., o výši odměn členů zastupitelstev 

9. Příprava výsadby stromů v obci 

10. Návrh vybudování tůně na pozemku p.č. 435/3 

11. Různé 

 

 

Výsledek hlasování:  pro   9 proti   0 zdržel se    0 

 

Doplněný program byl schválen. 
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Ad 1) Plnění usnesení 

Informaci o plnění usnesení přednesl starosta. 

 

Usnesení č. 1/9/2019 

ZO bere na vědomí zprávu o plnění usnesení. 

 

Usnesení č. 2/9/2019 

ZO bere na vědomí zprávu předsedkyně školské rady. 

reakce na jeden z bodů zprávy – škola je vybavena barevnou kopírkou 

 

Usnesení č. 3/9/2019 

ZO schvaluje uzavření Smlouvy o společném zadávání uzavřené podle § 7 zákona                             

č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek se Správou silnic Olomouckého kraje na 

zakázku „Silnice III/4466 Skrbeň – průtah“. 

smlouva je podepsaná 

 

Usnesení č. 4/9/2019 

ZO bere na vědomí výsledek výběrového řízení na dodavatele kompostérů v rámci projektu 

„Kompostéry pro Skrbeň a další obce“ a schvaluje uzavření kupní smlouvy s předkladatelem 

nejvýhodnější nabídky - se společností SDO Technika, s.r.o., IČ 29446619.  

čeká se na uplynutí lhůt podle zákona o zadávání veřejných zakázek 

 

Usnesení č. 5/9/2019 

ZO bere na vědomí výsledek výběrového řízení na zhotovitele zakázky „Rekonstrukce 

veřejného osvětlení – silniční průtah + IV. etapa“ a schvaluje uzavření smlouvy o dílo 

s předkladatelem nejvýhodnější nabídky - se společností ELNERMONT, s.r.o., IČ 02231042. 

smlouva o dílo je podepsaná 

 

Usnesení č. 6/9/2019 

ZO schvaluje uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu                

o umístění stavby č. SOSBVB/IV-12-8017201/1 Skrbeň, Hynkovská, p.č. 432/49 -DTS, 

VVN, KNN (k obecním pozemkům p.č. 432/43, 584/2). 

oboustranně podepsáno 

 

Usnesení č. 7/9/2019 

ZO schvaluje poskytnutí daru 10 000,- Kč pro Hospic na Svatém Kopečku. 

darovací smlouva je podepsaná 

 

Usnesení č. 8/9/2019 

ZO schvaluje použití prostředků Fondu obnovy a rozvoje splaškové kanalizace na zhotovení 

havarijního obtoku měrné šachty tlakové splaškové kanalizace. 

zatím nefakturováno 

 

Usnesení č. 9/9/2019 

ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 6/2019. 
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Návrh usnesení: 

ZO bere na vědomí informaci o plnění usnesení. 

 

Výsledek hlasování:  pro   9 proti   0 zdržel se    0 

 

Návrh byl schválen – Usnesení č. 1/10/2019 

 

 

Ad 2) Obecně závazná vyhláška obce o místním poplatku „za odpad“ na rok 2020 

Viz podklady. 

 

Krátkou informaci ke stanovování částky za odpad přednesl předseda finančního výboru  

Ing. Žižlavský. 

 

 

Návrh usnesení: 

ZO schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2019, o místním poplatku za provoz systému 

shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. 

Poplatek na rok 2020 je stanoven na 492,- Kč za osobu. 

 

Výsledek hlasování:  pro   9 proti   0 zdržel se    0 

 

Návrh byl schválen – Usnesení č. 2/10/2019 

 

 

Ad 3) Žádost o dotaci z Programu obnovy venkova Olomouckého kraje 

Vyhlášení tohoto dotačního programu je na programu zasedání Zastupitelstva Olomouckého 

kraje, které se koná dne 16. prosince. 

 

 

Návrh usnesení: 

ZO souhlasí s podáním žádosti o dotaci na stavbu „Skrbeň – veřejné osvětlení - Na Návsi, 

Podvrbí, Spálená, Za Školkou – IV. etapa“ z Programu obnovy venkova Olomouckého kraje 

2020. 

 

Výsledek hlasování:  pro   9 proti   0 zdržel se    0 

 

Návrh byl schválen – Usnesení č. 3/10/2019 

 

 

Ad 4)  Rozpočtové provizorium  

Protože rozpočet obce na rok 2020 bude projednán a schválen zřejmě až během 1. čtvrtletí 

2020, musí být do doby schválení rozpočtu schváleno rozpočtové provizorium včetně jeho 

pravidel. 

 

Návrh rozpočtového provizoria + pravidla - viz podklady. 

 

Bc. Vaďura si myslí, že není vhodné schvalovat rozpočtové provizorium, ale raději schválit 

rozpočet na příští rok ještě do konce tohoto roku. Starosta naopak považuje za vhodnější 
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schvalovat rozpočet až po uzavření roku předchozího. Navíc je běžné, že koncem roku 

dochází ke změnám v rozpočtové skladbě a potom se musí rozpis rozpočtu přepracovávat.  

 

 

Návrh usnesení: 

ZO schvaluje rozpočtové provizorium pro hospodaření obce v roce 2020 do doby schválení 

rozpočtu obce, nejdéle do 30.4.2020. Rozpočtové provizorium se řídí těmito pravidly: 

a) Vychází z nezbytných provozních a kapitálových výdajů. Výdaje v tomto období nesmí 

přesáhnout 30% výdajů v roce 2019. 

b) Hrazeny budou výdaje, které je obec povinna hradit na základě uzavřených smluv a 

závazků včetně závazků z projektu Kompostéry pro Skrbeň a další obce. 

c) Základní škola a mateřská škola Skrbeň, p.o. obdrží v lednu 2020 neinvestiční dotaci na 

provoz ve výši 1/3 dotace podle skutečnosti z roku 2019.  

 

 

Výsledek hlasování:  pro   8 proti   0 zdržel se    1 (Bc. Vaďura) 

 

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

 

 

Ad 5) Zmocnění k provádění rozpočtových opatření 
Pro případ, že by bylo v období od posledního zasedání zastupitelstva do konce roku nutno 

provádět rozpočtová opatření, která jsou v kompetenci zastupitelstva, využívá se možnosti 

dané § 102 odst. (2), písm. a) zákona o obcích, dle které rada obce, v našem případě starosta, 

provádí rozpočtová opatření v rozsahu stanoveném zastupitelstvem. 

 

 

Návrh usnesení: 

ZO zmocňuje starostu prováděním nezbytných rozpočtových změn v období do konce roku 

2019. O provedených rozpočtových změnách bude starosta informovat zastupitelstvo obce na 

nejbližším zasedání. 

 

 

Výsledek hlasování:  pro   9 proti   0 zdržel se    0 

 

Návrh byl schválen – Usnesení č. 5/10/2019 

 

 

Ad 6) Financování mezd v základní škole 

Ředitelka školy požádala o souhlas s financováním mzdy pro novou pracovní pozici 

administrativního pracovníka.  

Zařazení dle katalogu prací (Nařízení vlády 222/2010 Sb.) 1.01.2 

Platová třída         6 

Pracovní úvazek       0,5 

 

Dle Nařízení vlády č. 341/2017 Sb. je od 1.1.2020 odpovídající tarif podle platových stupňů 

odvozených od délky praxe při polovičním úvazku 7.885 Kč až 11.495 Kč + odvody. Roční 

dopad na příspěvek zřizovatele = 126.600 Kč až 184.560 Kč + nenárokový osobní příplatek. 
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Návrh usnesení: 

ZO souhlasí se zřízením pracovní pozice administrativního pracovníka v Základní škole a 

mateřské škole Skrbeň, p.o. od 1.1.2020 (úvazek 0,5, platová třída 6) a s financováním takto 

vzniklých mzdových nákladů z prostředků zřizovatele školy.   

 

Výsledek hlasování:  pro   9 proti   0 zdržel se    0 

 

Návrh byl schválen – Usnesení č. 6/10/2019 

 

 

Ad 7) Nastavení svozu bioodpadu v roce 2020 

Od 1.4.2019 by obce měly zajistit celoroční možnost uložení bioodpadu. 

Vyhláška 321/2014 Sb. 

§2, (1) Obec je povinna zajistit celoročně místa pro oddělené soustřeďování minimálně pro 

biologické odpady rostlinného původu. V období od 1. listopadu do 31. března následujícího 

kalendářního roku může obec přizpůsobit nastavení četnosti svozu klimatickým podmínkám a 

množství produkovaných biologických odpadů. 

 

Technické služby měst Olomouce, a.s. nabízí tyto varianty řešení: 

 

Varianta 1 

Celoroční svoz  1. svoz v druhé polovině února 

                                2. svoz za 4 týdny 

                                3. a další svoz po 14 dnech až do poloviny prosince 

Varianta 2 

Svoz ve vegetačním období – od začátku dubna do konce listopadu 

 

V roce 2019 probíhal svoz bioodpadu od 2. dubna do 26. listopadu a bylo 18 svozů, což obec 

stálo asi 200 tisíc Kč. Starosta dal na zváženou, která varianta bude nejvhodnější. 

Po krátké diskusi byla zvolena varianta č. 2 s možností dřívějšího zahájení svozů. 

 

 

Návrh usnesení: 

ZO souhlasí se zachováním svozů bioodpadů od dubna do listopadu ve dvoutýdenních 

intervalech s možností operativní změny. 

 

 

Výsledek hlasování:  pro   9 proti   0 zdržel se    0 

 

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

 

 

 

Ad 8) Novela Nařízení vlády č. 318/2017 Sb., o výši odměn členů zastupitelstev 

Informaci podal starosta. 
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Zvýšení od 1.1.2020 o 10% 

     stávající  stanovená nové  návrh na  

     maximum odměna maximum zvýšení 

 

Neuvolněný místostarosta 29.546 10.000 32.501 11.000 

Předseda výboru/komise 3.283 2.500 3.611 2.750 

Člen výboru/komise 2.736 2.000 3.010 2.200 

 

 

 

Návrh usnesení: 

ZO schvaluje v souladu s novelou Nařízením vlády č. 318/2017 Sb., navýšení měsíčních 

odměn neuvolněným členům zastupitelstva obce Skrbeň od 1.1.2020 takto: 

místostarostka 11.000 Kč 

předseda výboru/komise 2.750 Kč 

člen výboru 2.200 Kč  

 

Výsledek hlasování:  pro   9 proti   0 zdržel se    0 

 

Návrh byl schválen – Usnesení č. 8/10/2019 

 

 

Ad 9) Příprava výsadby stromů v obci 

Na 9. zasedání předložil Ing. Čehovský návrh na výsadbu stromů v zastavěné části obce 

s možností získat pro tento účel dotaci. S ohledem na čas potřebný pro zpracování projektu a 

žádosti o dotaci bude vhodné, když zastupitelstvo rozhodne, v jakém rozsahu/na kterých 

místech by se výsadba provedla. Nabízí se zejména trojúhelníková plocha mezi sportovním 

hřištěm a železniční tratí, to je pozemek p.č. 239/1. Mezi tímto pozemkem a oploceným 

pozemkem pana Najdekra je ještě pozemek p.č. 239/4, který by ale mohl být ponechán pro 

jiné využití – nutno zvážit. Kopie mapy viz. příloha 

 

Ing. Čehovský – měla by to být víceúčelová plocha, ne jen nějaký lesík, ale například 

zakomponovat odpočinkovou zónu, parkoviště pro návštěvníky lesa a sportoviště a podobně. 

Proběhla krátká diskuse, zda vůbec vysazovat, nebo nechat volné jako strategické místo do 

budoucna a jestli vysazovat, tak jestli obě parcely nebo jen jednu nebo jen částečně. 

Ing. Žižlavský navrhl nejdříve zjistit názory ostatních, rozkreslit a rozvrhnout plochy a 

neuspěchat tuto akci. 

Starosta navrhl odložit projednání tohoto bodu na příští zasedání.  

 

 

Ad 10) Návrh vybudování tůně na pozemku p.č. 435/3 

Předseda Mysliveckého spolku Skrbeň Ing. Vladimír Vrbka navrhl, aby v nejníže položené 

části pozemku p.č. 435/3 mezi Hradiskem a ulicí Zahradní byla vybudována tůň. Dotčený 

pozemek je v projektu pozemkové úpravy veden jako remíz RMZ 1 s tím, že původně byl 

mokřadem. Nyní je z převážné části porostlý rákosem, ve východní části roste skupina stromů 

(v menší míře náletové dřeviny, většina vysazena záměrně). 

Na vybudování tůní lze získat dotaci. Zákres v leteckém snímku viz příloha. 

 

Po krátké diskusi se dohodlo nejdříve získat bližší informace a na příštím zasedání se o této 

věci rozhodne. 
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Ad 11) Různé 

 

a) Žádost o souhlas s podnájmem obecní hospody 

Pan David Zlámal požádal o souhlas obce s podnájmem obecní hospody třetí osobě. Dle 

Nájemní smlouvy, článek VI, odst. 6.3. to je podmíněno předchozím souhlasem 

pronajímatele. Podnájemcem by byl pan Josef Zlámal. 

Z diskuse vyplanul tento návrh usnesení: 

 

 

Návrh usnesení: 

ZO v souladu s ustanovením článku VI., odst. 6.3. Smlouvy o nájmu prostoru sloužícího 

k podnikání (obecní hospoda v objektu č.p. 67 ve Skrbeni), uzavřené mezi Davidem 

Zlámalem a obcí Skrbeň dne 15.10.2019, souhlasí s podnájmem obecní hospody panu Josefu 

Zlámalovi, IČ 48776114, za podmínky, že podnájemce bude splňovat kvalifikační 

předpoklady, jejichž splnění bylo požadováno po nájemci, a budou dodržena veškerá 

ustanovení stávající nájemní smlouvy. 

 

Výsledek hlasování:  pro   8 proti   0 zdržel se    1 (J. Zlámal) 

 

Návrh byl schválen – Usnesení č. 9/10/2019 

 

 

 

 

b) Možnost vložení vodovodu do majetku VHS Olomouc, a.s. 

Starosta dal zastupitelstvu na zvážení, zda se obecní vodovod předá do majetku VHS 

Olomouc, a.s. Členům zastupitelstva byl předán dopis náměstka ředitele VHS Olomouc a.s. 

V něm je požadováno, aby se obec k této záležitosti vyjádřila do 15. ledna 2020.   

Po krátké diskusi starosta navrhl ponechat rozhodnutí na příští zasedání zastupitelstva, 

pravděpodobně v polovině ledna. Do této doby ověří stanovisko obce Horka nad Moravou a  

také, zda úsek vodovodu v Horce, na který je připojen přivaděč do Skrbeně, je v majetku obce 

nebo VHS Olomouc.  

 

 

c) Veřejné projednání rekonstrukce Vyhnálova 

Veřejné projednání proběhlo 3. prosince – účast cca 20 osob. Proti navržené koncepci nebyly 

vzneseny žádné námitky. 

 

 

 

d) Pronájem Farské zahrady 

Pan Ruffer vypověděl svou nájemní smlouvu na část Farské zahrady. V současné době 

probíhá jednání s farností o pronájmu celé Farské zahrady obci Skrbeň. V současné době je 

připraven návrh nájemní smlouvy, vyjádření farnosti očekáváme. 

Starosta – obec by měla trvat na tom, aby byla výhradním nájemcem.  

Zastupitelstvo s tímto záměrem souhlasí. 
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e) Příprava obecního plesu 

Termín obecního plesu je sobota 18. ledna 2020. Pro případ, že se do té doby zastupitelstvo 

nesejde, byly dohodnuty základní organizační záležitosti. 

 

 

 

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 Zlámal    dne:   

 

 

 

 

 

 

Josef Fiala     dne:  

 

 

 

 

 

 

Starosta:  Tomáš Spurný    dne:  


