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Zápis  
 

z 11. zasedání Zastupitelstva obce Skrbeň, 

které se konalo v pondělí 13. ledna 2020 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: 

 

Bc. Stanislav Vaďura, MBA  

pro 8 proti 0 zdržel se    1 

 

Ing. Jan Žižlavský       

pro 8 proti 0 zdržel se    1 

 

 

Návrh programu: 

 

Program: 

1. Plnění usnesení 

2. Možnost vložení obecního vodovodu do Vodohospodářské společnosti Olomouc, a.s. 

3. Žádost o odkoupení části p.č. 578/1 – ostatní plocha v k.ú. Skrbeň 

4. Různé 

 

 

Výsledek hlasování:  pro   9 proti   0 zdržel se    0 

 

Program byl schválen. 

 

 

 

Ad 1) Plnění usnesení 

 

Usnesení č. 1/10/2019 

ZO bere na vědomí informaci o plnění usnesení. 
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Usnesení č. 2/10/2019 

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. 

 

Usnesení č. 3/10/2019 

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. 

žádost se připravuje 

 

Usnesení č. 4/10/2019 

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.  

 

Usnesení č. 5/10/2019 

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. 

Změny byly provedeny, jejich přehled bude předložen na dalším zasedání. 

 

Usnesení č. 6/10/2019 

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.   

 

Usnesení č. 7/10/2019 

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

intervalech s možností operativní změny. 

Technické služby souhlasí, předpokládané zahájení sběru v polovině března 

 

Usnesení č. 8/10/2019 

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  

 

Usnesení č. 9/10/2019 

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

ustanovení stávající nájemní smlouvy. 

nájemci byl předán písemný souhlas 

 

 

 

Návrh usnesení: 

ZO bere na vědomí informaci o plnění usnesení. 

 

Výsledek hlasování:  pro   9 proti   0 zdržel se    0 

 

Návrh byl schválen – Usnesení č. 1/11/2020 

 

 

 

Ad 2) Možnost vložení obecního vodovodu do Vodohospodářské spol. Olomouc, a.s. 

Na 10. zasedání byl členům zastupitelstva předán dopis náměstka ředitele Vodohospodářské 

společnosti Olomouc, a.s. týkající se doporučení sjednotit vlastnické vztahy k jednotlivým 

částem skupinového vodovodu. Veškeré informace týkající se akcionářské struktury 

společnosti VHS a.s., informace o vodovodních sítích atd. jsou na www.vhs-ol.cz. 

Vodovodní přivaděč do Skrbeně je v Horce napojen na vodovodní řad, který je majetkem 

VHS, viz mapka v příloze. 

K dříve předloženým informacím starosta doplnil toto: 

Do Skrbeně je každoročně předáno dle centrálního vodoměru v šachtě v zahradě mateřské 

školy 27 až 28 tis. m
3
 vody. Vodné platí koncoví odběratelé (v roce 2020 je to 35,0 Kč/m

3
), 

obec za celkové dodané množství už nic jiného neplatí. 

Do některých vodovodů je voda dodávaná na tzv. předávacím místě, v roce 2020 za cenu 

13,52 Kč/m
3
. O provoz svých vodovodů se tyto obce starají samy nebo mají nasmlouvané jiné 

provozovatele.  

Pokud by to takto bylo ve Skrbeni, platila by obec za dodání vody cca 370 tis. Kč. Pokud by 

sama od odběratelů vybírala vodné, jaké je v celé síti, vybrala by cca 960 tis. Kč. Rozdíl cca 

600 tis. Kč by byl použitý na zajištění provozu, výběr vodného atd. Pokud by měl obci zůstat 

„zisk“ stejný, jako je současné nájemné 150 tis. Kč, bylo by na provoz ročně cca 450 tis. Kč, 

37.500 Kč měsíčně. 

Podmínkou by bylo, že předávacím místem bude měrná šachta v areálu mateřské školy a 

přivaděč bude převeden do majetku VHS. Stanovisko VHS k takovému řešení zatím 

neznáme, dotaz byl odeslán. 

 

Starosta se dotázal, jaké další informace pro své rozhodování v této záležitosti členové 

zastupitelstva potřebují, nebo zda jsou připraveni o věci rozhodnout. 

 

Ing. Čehovský – navrhl ponechat vodovod v majetku obce – strategická věc pro obec. 

Ing. Žižlavský – dotaz odkud teče voda do Skrbeně a jaké investice v budoucích 10 letech by 

se do vodovodu musely nainvestovat – vysvětlil starosta. 

Ing. Gabrlíková – nejlepší řešení by bylo předat přivaděč do VHS a ostatní zatím ponechat 

v majetku obce. 

Ing. Žižlavský – souhlasí s Ing. Gabrlíkovou a navrhuje vyčkat stanoviska VHS. 

 

Po diskusi, kdy se probraly případné dopady vložení vodovodu do VHS a kdy se nedošlo 

k jednoznačnému stanovisku, byl starosta pověřen dalšími jednáními. 
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Ad 3) Žádost o odkoupení části p.č. 578/1 – ostatní plocha v k.ú. Skrbeň   

Současný vlastník domu č.p. 88 v ulici Hlavní č.o. 17 (poblíž pomníku padlých - dříve dům 

pana Plachého), požádal o odkoupení části pozemku p.č. 578/1 mezi tímto domem a vjezdem 

do dvora domu za pomníkem padlých. Žádost viz příloha.  

Případný souhlas s odkoupením je omezen těmito skutečnostmi: 

- pozemek je dle platného územního plánu veden jako součást plocha PV  - plochy 

veřejných prostranství, byla by tedy nutná změna územního plánu 

- při rekonstrukci silničního průtahu jsou na části proluky naplánovaná tři kolmá parkovací 

stání 

- pokud by po vyřešení uvedených dvou okolností k převodu došlo, bylo by dobré současně 

získat od vlastníka domu část pozemku mezi domem a silnicí (nyní předzahrádka), 

protože je zde uložen vodovod (ošetřeno věcným břemenem), v těsné blízkosti je uložen 

kabel veřejného osvětlení.   

 

Závěrem diskuse bylo z výše uvedených důvodů žádosti nevyhovět. 

 

 

 

Návrh usnesení: 

ZO nevyhovuje žádosti společnosti Villa Vista s.r.o. o odprodej části pozemku p.č. 578/1 – 

ostatní plocha v k.ú. Skrbeň. 

 

Výsledek hlasování:  pro   9 proti   0 zdržel se    0 

 

Návrh byl schválen – Usnesení č. 2/11/2020 
 

 

 

Ad 4) Různé 

 

a) Výsadba stromů v obci 

Informaci podal starosta. 

Návrh: vysadit stromy pouze na pozemku p.č. 239/1 – orná půda 

 

Dle územního plánu NSzpv – lze zde sázet bez odnětí ze ZPF? Bezúplatně je to pokud se 

jedná o veřejné prostranství. 

 

Ing. Čehovský opět připomněl svůj návrh na výsadbu stromů v obci – viz předchozí zasedání. 

J. Fiala – osázet stromy prostranství naproti obchodu, každý strom je přínos. 

Ing. Gabrlíková – nechat prostranství volné a ponechat jako rezervu pro budoucí případné 

výstavby. 

Ing. Čehovský – nemusí se hned rozhodnout, je čas do března až dubna. Navrhl i jen 

dočasnou výsadbu. 

 

K žádnému závěru se nedošlo. Starosta upozornil, že tuto záležitost na program dalších 

zasedání už navrhovat nebude, učinit to může kdokoliv, kdo bude mít návrh konkrétního 

usnesení. 

 

 

 



5 
 

b) Zpomalovací práh v Hynkovské ulici – zahrnout do projektu rekonstrukce 

Informaci podal starosta – navazuje to na veřejné projednání návrhu rekonstrukce ulice 

Vyhnálovské s odbočením do ulice Hynkovské. Toto rozhodnutí potřebuje projektant pro 

další jednání s úřady, zejména s dopravním inspektorátem. Zpomalovací práh nesmí 

znemožnit průjezd kombajnů a podobné zemědělské techniky. 

 

 

Návrh usnesení: 

ZO souhlasí s doplněním zadání rekonstrukce ulice Vyhnálovská s odbočením do ulice 

Hynkovské o stavebně upravený zpomalovací práh v Hynkovské ulici přibližně mezi domy 

Hynkovská 7 a 12. 

 

Výsledek hlasování:  pro   9 proti   0 zdržel se    0 

 

Návrh byl schválen – Usnesení č. 3/11/2020 
 

 

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:  Bc. Stanislav Vaďura, MBA   dne:   

 

 

 

 

 

 

Ing. Jan Žižlavský     dne:  

 

 

 

 

 

 

Starosta:  Tomáš Spurný     dne:  


