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Zápis  
 

z 13. zasedání Zastupitelstva obce Skrbeň, 

které se konalo v pondělí 20. dubna 2020 v 18:30 v Obecním sále 

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

 

Účast:              9   členů zastupitelstva – viz. presenční listina   

   

Počet přítomných občanů: 5 

 

Určení zapisovatele:  Ing. Markéta Gabrlíková 

 

pro 8 proti 0 zdržel se    1 

 

Ověřovatelé: 

 

Josef Fiala 

  

pro 8 proti 0 zdržel se    1 

 

Miroslav Štanga 

      

pro 8 proti 0 zdržel se    1 

 

 

Návrh programu: 

1. Plnění usnesení 

2. Dotace a dary z rozpočtu obce 

3. Rozpočet obce, rozpočty fondů 

4. Závěrečný účet obce, účetní závěrka obce a školy 

5. Pronájem obecní hospody 

6. Vyhláška o nočním klidu 

7. Různé 

 

Výsledek hlasování:  pro   9 proti   0 zdržel se    0 

 

Program byl schválen. 

 

 

Ad 1) Plnění usnesení 

Usnesení č. 1/12/2020 

ZO bere na vědomí informaci o plnění usnesení. 

 

Usnesení č. 2/12/2020 

ZO schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvám o partnerství a spolupráci na projektu 

„Kompostéry pro Skrbeň a další obce“ mezi obcí Skrbeň a obcemi Horka nad Moravou, 

Křelov-Břuchotín, Hvozd, Kralice na Hané, Mořice, Oplocany, Pňovice. 

Všechny dodatky byly schváleny a podepsány. 
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Usnesení č. 3/12/2020 

ZO schvaluje uzavření Smlouvy o zřízení služebnosti se Správou silnic Olomouckého kraje, 

p.o. k části pozemku p.č. 582/1 v k.ú. Skrbeň, stavba „Skrbeň-veřejné osvětlení Nová čtvrť,            

U rybníka, U Hřiště – III. etapa“     

Smlouva byla podepsána, proveden vklad do katastru. 

 

Usnesení č. 4/12/2020 

ZO schvaluje uzavření smlouvy o dílo na realizaci zakázky „Založení lokálního biocentra 

LBC 2 (LC 17) na pozemku p.č. 325/27 v k.ú. Skrbeň“ s předkladatelem nejvýhodnější 

nabídky, společností FCC Prostějov s.r.o., IČ 262 24 178. 

Smlouva byla podepsána. 

 

Usnesení č. 5/12/2020 

ZO souhlasí s připojením obce k akci Vlajka pro Tibet. 

Vlajka byla vyvěšena. 

 

Usnesení č. 6/12/2020 

Cena za 1 m3 odpadní vody se pro období od 1.1.2020 stanovuje ve výši 55,03 Kč + DPH. 

Množství odvedené odpadní vody pro účely paušální platby se na základě měření 

v předchozím roce stanovuje na 33 m3/osoba/rok.  

Stočné pro rok 2020 dle takto stanoveného množství odvedené odpadní vody činí                       

2.028 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. 

 

Usnesení č. 7/12/2020 

ZO stanovuje hodnotu kompenzace připadající na jednu osobu pro rok 2020, která se 

poskytuje při včasném zaplacení veškerých poplatků, stočného a nájemného vůči obci,  

na 340 Kč. 

 

Usnesení č. 8/12/2020 

ZO schvaluje Zásady pro poskytování dotací a darů z rozpočtu obce Skrbeň  

na podporu sportovních, zájmových a jiných obdobných aktivit v předloženém znění. 

 

Usnesení č. 9/12/2020 

ZO schvaluje poskytnutí daru 10.000,- Kč pro Nejste sami – mobilní hospic, z.ú.,                             

IČ 04871243.   

Podepsáno, proplaceno. 

 

 

Usnesení č. 10/12/2020 

ZO schvaluje poskytnutí daru 12.000,- Kč pro Společnost pro ranou péči, pobočka Olomouc, 

IČ 75095009.   

Podepsáno, proplaceno. 

 

Usnesení č. 11/12/2020 

ZO schvaluje poskytnutí daru 25 000,- Kč pro Seniorklub Skrbeň z.s., IČ 01303465, na jeho 

činnost v roce 2020.  

Podepsáno, proplaceno. 
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Usnesení č. 12/12/2020 

ZO souhlasí s ukončením smlouvy o nájmu obecní hospody uzavřené dne 15.10.2019 s panem 

Davidem Zlámalem dohodou. O termínu ukončení bude rozhodnuto do konce března 2020. 

 

Usnesení č. 13/12/2020 

ZO schvaluje zveřejnění záměru pronajmout obecní hospodu za podmínek, které jsou 

přílohou zápisu. 

Záměr byl zveřejněn. 

 

Usnesení č. 14/12/2020 

ZO schvaluje Dodatek č. 1 k statutu Fondu obnovy a rozvoje splaškové kanalizace obce 

Skrbeň.   

 

Usnesení č. 15/12/2020 

ZO schvaluje použití prostředků Fondu obnovy a rozvoje splaškové kanalizace obce Skrbeň 

na úhradu nových čerpadel určených pro obnovu vybavení čerpacích jímek. 

 

Usnesení č. 16/12/2020 

ZO souhlasí se záměrem převést formou daru vodovodní přivaděč mezi obcemi Horka nad 

Moravou a Skrbeň do majetku Vodohospodářské společnosti Olomouc, a.s. a pověřuje 

starostu jednáním ohledně přípravy tohoto převodu. 

Čeká se na vyjádření VHS Olomouc a.s. 

 

Návrh usnesení: 

ZO bere na vědomí informaci o plnění usnesení. 

 

Výsledek hlasování:  pro   9 proti   0 zdržel se  0 

 

Návrh byl schválen – Usnesení č. 1/13/2020 

 

 

Ad 2) Dotace a dary z rozpočtu obce 

 

a) Dotace „na jednotlivce“ dle Zásad pro poskytování dotací a darů z rozpočtu obce 

Skrbeň na podporu sportovních, zájmových a jiných obdobných aktivit 

Na tento účel používá obec příjmů z daně z hazardu. V roce 2019 byl tento příjem celkem         

92.355 Kč. Dotace byla vyplacena rodičům 75 dětí v celkové částce 52.390 Kč (v jednom 

případě nebyla vyplacena celá dotace 700 Kč). Jako podporu dětí a mládeže můžeme označit                

i příspěvky na činnost mladých hasičů (15.000 Kč) a spolku Skrbeňáček (25.000) Kč.  

 

Bilance 2019: 

Příjem na dani z hazardu 92.355 Kč 

Dotace jednotlivcům 52.390 Kč 

Dotace spolkům  40.000 Kč 

Bilance - 35 Kč 

 

Předpokládaný výnos daně z hazardních her v roce 2020 lze jen stěží odhadnout.  

Přesto starosta navrhl, aby byla dotace „na jednotlivce“ v částce max. 700 Kč zachována. 
 

Návrh usnesení: 
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ZO schvaluje výši dotace poskytované dle Zásad pro poskytování dotací a darů z rozpočtu 

obce Skrbeň na podporu sportovních, zájmových a jiných obdobných aktivit pro rok 2020 na 

700,- Kč/dítě. Dotace se poskytne zpětně na skutečně realizované aktivity. 

 

Výsledek hlasování:  pro   9 proti   0 zdržel se  0 

 

Návrh byl schválen – Usnesení č. 2/13/2020 

 
 

b) Žádost o dar – Spolek Skrbeňáček 

Spolek Skrbeňáček podal 4.3.2020 žádost o dar 29.000 Kč na uspořádání 9 akcí. Vzhledem 

k tomu, že některé akce nebude možné z důvodu mimořádných opatření pořádat, předseda 

spolku e-mailem oznámil předpoklad snížení požadavku. Částka bude ještě konkretizována. 

 

c) Žádost o dar – Sbor dobrovolných hasičů Skrbeň 

SDH Skrbeň podal 10.3.2020 žádost o dar 20.000 Kč. Dar by byl použit na částečnou úhradu 

výdajů určených pro výchovu, vzdělávání a sportovní činnost mladých hasičů. Celkové 

předpokládané výdaje by měly být 56.400 Kč.    

 

Zastupitelstvo vzalo žádosti na vědomí. Vzhledem k tomu, že nelze odhadnout, od kdy bude 

možné plánované akce pořádat, odložit rozhodnutí o poskytnutí darů do doby, kdy bude 

možné skutečné výdaje konkretizovat. 

 

 

Ad 3) Rozpočet obce, rozpočty fondů 

 

Rozpočet obce 

Návrh byl zveřejněn na úřední desce dne 9.3.2020 a rozeslán členům zastupitelstva obce 

elektronicky dne 9.3.2020. 

 

Předpokládané příjmy: 42.817.276 Kč,  

v tom zapojený zůstatek z předchozích let – 15.497.312,31 Kč 

Předpokládané výdaje: 42.817.276 Kč 

Ze zůstatku z předchozích let zůstává rezerva 7.463.709,33 Kč. 

Současná mimořádná situace ale způsobila propad ekonomiky, tedy i daňových příjmů, jehož 

důsledky lze těžko přesně odhadnout. Česká spořitelna poskytla obci kvalifikovaný předběžný 

orientační odhad poklesu daňových příjmů viz příloha. K tomu poslala Ing. Faltýnková tento 

komentář: 

 

Pane starosto v příloze posílám přehlednou tabulku, která pracuje s aktuální predikcí 

daňových příjmů, tak jak ji pro nás zpracovali naši ekonomové, V ní je počítáno ve vašem 

případě s propadem daňových příjmů o cca 3 mil Kč. Ale jak píšete, máte dostatečnou 

rezervu, abyste plánované investiční akce zvládli. Já jsem do tabulky započítala investice 30 

mil Kč, ale asi až do 33 mil Kč by u vás neměl být žádný problém, z bezpečnostních důvodů 

neuvažuji ani o tom, že na řadu akcí budete pravděpodobně čerpat dotace, což váš rozpočet 

samozřejmě vylepší. Politika ČNB v závislosti na současném stavu snížila úrokové sazby a 

předpokládá se další snížení buď ještě v dubnu či květnu, což by byl případný impuls pro 

přijetí úvěru, které by mohly být opět levné, jak to bylo před pár lety. Nicméně situace je nová, 

a nikdo asi s určitostí nemůže říct, jak to nakonec všechno bude.  
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Na základě uvedeného odhadu předložil starosta upravený návrh rozpočtu, to je zvýšit 

zapojený zůstatek z předchozích let na 18.497.312,31 Kč. Rezerva se tak sníží na 

4.463.709,33 Kč. 

 

Dále v důsledku současné mimořádné situace, která způsobila nákup velkého množství 

ochranných pomůcek a dezinfekčních prostředků, je nutno navýšit § 5213 Krizové opatření          

o 120.000 Kč. 

 

Vzhledem k tomu, že obci Skrbeň byl nabídnut produkt spořící účet s výhodným úročením ve 

výši 1,2 % p.a. s platností na tři měsíce, využili jsme tuto nabídku a zřídili Spořící účet 

s výhodným úročením na tři měsíce. V důsledku toho bylo nutné převést veškeré finanční 

prostředky ze starého běžného účtu, který byl v r.2018 taktéž zřízen kvůli výhodnému 

úročení, na nový Spořící účet. Z tohoto důvodu je nutné navýšit § 6330 pol. 4134 o 

10.047.292,73 Kč v příjmech a § 6330 o stejnou částku ve výdajích. 

 

Přístřešky na autobusových zastávkách u Křepelky se v letošním roce instalovat nebudou, 

proto navrhl § 2221 vymazat z návrhu rozpočtu. 

 

Rekapitulace úprav návrhu rozpočtu na r.2020: 

 

Příjmy: 

➢ daně    ponížit o 3.000.000 Kč na částku 14.613.000 Kč 

➢ § 6330 pol. 4134  navýšit o 10.047.292,73 na částku 10.793.002,73 Kč 

➢ pol. 8115   navýšit o 3.000.000 Kč na částku 18.497.312,31 Kč 

Výdaje: 

➢ § 2221    odstranit z návrhu rozpočtu v částce 120.000 Kč celý 

➢ § 5213    navýšit o 120.000 Kč na částku 125.000 Kč 

➢ § 6330    navýšit o 10.047.292,73 Kč na částku 10.793.002,73 Kč 

 

V návrhu rozpočtu obce je uvažován příspěvek zřizovatele pro ZŠ a MŠ Skrbeň ve výši 

1.767.000 Kč. Tento příspěvek se skládá z částky na provoz příspěvkové organizace ve výši 

1.115.000 Kč a z částky na rekonstrukci podlahy v přízemní učebně ve výši 652.000 Kč.  

 

Bc. Vaďura: V rozpočtu školy je výdaj na pořízené mobilních telefonů pro školní družinu, 

ačkoliv doposud nebyly pořízeny telefony pro mateřskou školu, s čímž se v loňském roce 

počítalo. Dle jeho názoru jsou telefony pro MŠ potřebné. 

Starosta: Je na škole či školce, zda si toto pořídí, obec tomu nijak nebrání.  

 

Návrh usnesení:  

ZO schvaluje rozpočet obce na rok 2020 dle upraveného návrhu. 

 

Výsledek hlasování:  pro   9 proti   0 zdržel se  0 

 

Návrh byl schválen – Usnesení č. 3/13/2020 
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Fond obnovy a rozvoje splaškové kanalizace obce Skrbeň 

Návrh rozpočtu fondu obnovy a rozvoje splaškové kanalizace obce Skrbeň byl rozeslán 

členům zastupitelstva obce elektronicky spolu s návrhem rozpočtu obce Skrbeň dne 9.3.2020. 

 

Bez připomínek. 

 

Návrh usnesení:  

ZO schvaluje rozpočet Fondu obnovy a rozvoje splaškové kanalizace obce Skrbeň na rok 

2020. 

 

Výsledek hlasování:  pro   9 proti   0 zdržel se  0 

 

Návrh byl schválen – Usnesení č. 4/13/2020 

 

 

Sociální fond 

Návrh rozpočtu Sociálního fondu obce Skrbeň byl rozeslán členům zastupitelstva obce 

elektronicky spolu s návrhem rozpočtu obce Skrbeň dne 9.3.2020. 

 

Bez připomínek. 

 

Návrh usnesení:  

ZO schvaluje rozpočet Sociálního fondu obce Skrbeň na rok 2020. 

 

Výsledek hlasování:  pro   9 proti   0 zdržel se  0 

 

Návrh byl schválen – Usnesení č. 5/13/2020 

 

 

Ad 4) Závěrečný účet obce, účetní závěrka obce, účetní závěrka ZŠ a MŠ Skrbeň 

Návrh závěrečného účtu obce Skrbeň za r.2019 byl na úřední desce zveřejněn dne 25.3.2020            

a rozeslán členům zastupitelstva obce elektronicky dne 26.3.2020. 

 

Bez připomínek. 

 

 

Návrh usnesení: 

ZO schvaluje celoroční hospodaření obce Skrbeň a závěrečný účet obce Skrbeň za rok 2019 

včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce Skrbeň za rok 2019 bez výhrad. 

 

Výsledek hlasování:  pro   9 proti   0 zdržel se  0 

 

Návrh byl schválen – Usnesení č. 6/13/2020 
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Návrh usnesení 

ZO schvaluje účetní závěrku obce Skrbeň za rok 2019 bez výhrad. 

 

Výsledek hlasování:  pro   9 proti   0 zdržel se  0 

 

Návrh byl schválen – Usnesení č. 7/13/2020 

 

 

Návrh usnesení:  

ZO schvaluje, aby o přezkoumání hospodaření obce Skrbeň za rok 2020 byl požádán Krajský 

úřad Olomouckého kraje. 

 

Výsledek hlasování:  pro   9 proti   0 zdržel se  0 

 

Návrh byl schválen – Usnesení č. 8/13/2020 

 

 

Návrh usnesení:  

ZO schvaluje účetní závěrku ZŠ a MŠ Skrbeň, p.o. za rok 2019 bez výhrad a dále schvaluje 

výsledek hospodaření ZŠ a MŠ Skrbeň, p.o. za rok 2019. 

 

Výsledek hlasování:  pro   9 proti   0 zdržel se   

 

Návrh byl schválen – Usnesení č. 9/13/2020 

 

 

Ad 5) Pronájem obecní hospody 

Na 12. zasedání přijalo zastupitelstvo usnesení, dle kterého souhlasí s ukončením smlouvy              

o nájmu obecní hospody uzavřené dne 15.10.2019 s panem Davidem Zlámalem dohodou.                 

O termínu ukončení bude rozhodnuto do konce března 2020. Z důvodu nemožnosti konat 

zasedání zastupitelstva nemohl být termín dodržen. 

Bc. Vaďura: V zásadě souhlasí s ukončením nájemní smlouvy, ale upozorňuje, že nájemce, 

nebude-li obec trvat na celé výpovědní době, ušetří cca 130 tis. Kč. Proto doporučuje jednat 

s ním o odkoupení inventáře za symbolickou cenu, což by uvedenou úsporu kompenzovalo. 

Starosta: Bc. Vaďura v e-mailové korespondenci ukončení nájmu sám navrhl a ničím to 

nepodmiňoval. Pokud budeme ještě o odkupu jednat, oddálíme ukončení nájmu a tím i termín 

pro zveřejnění nového záměru. Případný odkup by se měl řešit samostatně, není vyloučeno, že 

si inventář odkoupí jiný zájemce o pronájem. 

Bc. Vaďura: Odkup nechce jako podmínku ukončení nájmu, ale obec by měla lepší 

vyjednávací pozici. 

 

Návrh usnesení: 

ZO souhlasí s ukončením smlouvy o nájmu obecní hospody uzavřené dne 15.10.2019 s panem 

Davidem Zlámalem dohodou ke dni 20.4.2020.  

S ohledem na krizové opatření vlády zakazující od 14.3.2020 provoz pohostinství se promíjí 

nájemné za dobu od 14.3.2020 do 20.4.2020. 

 

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

 

Návrh byl schválen – Usnesení č. ……../13/2020 
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Na základě záměru pronajmout obecní hospodu zveřejněného 18.2.2020 obdržela obec 

jedinou nabídku, a to od pana Filipa Dancziho. Termín pro podání nabídek byl stanoven na 

20.3.2020. Nabídka je datována 24.3.2020, doručena byla 31.3.2020. Zájemce nabízí po dobu 

tří let měsíční nájemné 1.000 Kč, dále pak 5.000 Kč.  

 

Bc. Vaďura: Nemá problém s tím, že nabídka přišla pozdě, ale s velmi nízkým nájemným Při 

takové částce by obec přispívala k deformaci podnikatelského prostředí. Požaduje, aby 

nájemné bylo alespoň 5.000 Kč. Pokud na to pan Danczi nepřistoupí, vyhlásil by se nový 

záměr. 

Starosta: Obec nemůže přijmout nabídku, která nesplnila zveřejněné podmínky, v tomto 

případě termín odevzdání. To by bylo při auditu považováno za závadu a nesprávný postup. 

Pan Doleček: Nájemné 1.000 Kč je nefér vůči panu Zlámalovi, který platil 13.000 Kč. 

Ing. Žižlavský: Panu Zlámalovi bylo nabídnuto snížení nájemného, on to nepřijal. 

Pan Doleček: Obec by měla trvat na výpovědní době 12 měsíců a tím nepozbývat nájemné. 

Navrhuje nájemné min. 10.000 Kč, které je v okolí obvyklé. 

Starosta: Obec by byla spokojena i s nájemným 5.000 Kč, pokud bude hospoda fungovat. 

 

Dílčí hlasování: Má obec vyhlásit nový záměr pronájmu?    9 x pro 

 

Hlasování o minimálním nájemném:  

Ing. Čehovský: Navrhl 1.000 Kč. Každý, kdo se do provozování hospody pustí, prokáže 

značnou odvahu. Později tento návrh stáhl. 

Ing. Vymětal: Navrhl minimální nájemné nestanovovat a počkat na nabídky. 2 x pro 

Původní návrh 5.000 Kč        7 x pro 

Bc. Vaďura: Záměr by měl být zveřejněn v co nejširší míře, na veřejných portálech apod. 

Starosta: Neví, která média by to měla být. Požádal Bc. Vaďuru o poskytnutí potřebných 

kontaktů.  

Bc. Vaďura: Překvapuje ho názor Ing. Čehovského podpořit zanedbatelným nájemným 

službu, která už v obci je a její přínost je obecně diskutabilní. Obec není ničím zavázána 

zachovat provoz hospody. Navrhl také dát výši nájemného jako hodnotící kritérium. 

Starosta: Připouští, že může mít na věc zkreslený názor, nicméně považuje za důležité, pokud 

to bude možné, zachovat v objektu postaveném jako hospoda a sál toto využití. 

Paní Čechová: Proč chce obec jen hospodu a ne restauraci?   

Ing. Čehovský: V současné době nelze v objektu restauraci provozovat, vyžaduje to 

několikamilionovou investici. 

Ing. Žižlavský: Souhlasí ve většině argumentů s Bc Vaďurou, ale nesouhlasí s tím, aby se 

výběr nájemce řídil jen výší nabídnutého nájemného. 

 

Na základě diskuse se hlasovalo o tomto návrhu usnesení: 

 

ZO schvaluje zveřejnění záměru pronajmout obecní hospodu. Minimální měsíční nájemné 

5.000 Kč, v případě uzavření nájemní smlouvy v době platnosti krizového opatření 

zakazujícího provoz hospody by se nájemné do doby zrušení takového opatření neplatilo, 

pronájem na dobu neurčitou s výpovědní dobou 6 měsíců, ostatní podmínky dle předchozího 

záměru. Termín pro předložení nabídek 11. května 2020. 

 

 

Výsledek hlasování:  pro   9 proti   0 zdržel se  0 

 

Návrh byl schválen – Usnesení č. 11/13/2020 
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Ad 6) Vyhláška o nočním klidu 

Tak jako každoročně požádali skrbeňské spolky a pan Doleček o zařazení některých svých 

akcí mezi ty, u nichž bude stanovena kratší doba nočního klidu. Žádost zatím nepodali 

Vodáci. Od doby podání žádostí se situace změnila a neuskuteční se taneční zábava 9.5 ve 

Farské zahradě a taneční zábava u močidla 30.5. 

 

Ing. Čehovský: Lze v případě změny termínu konání akcí dosáhnout změny termínu výjimky? 

Starosta: Ano, změnou obecní vyhlášky s dodržením příslušných procesních pravidel. 

Bc. Vaďura: Proč byla plánována zábava na Močidle, kde se takové akce doposud nekonaly? 

Proč je žádána výjimka pro letní kina až do 01:00 hod.? 

Pan Štanga: Akce u Močidla navazovala na plánovanou školní akademii u Močidla s tím, že 

bude využito zázemí, které zde bude pro tento účel instalováno. Doba výjimky pro letní kina 

je s jistou rezervou, je ale potřeba si uvědomit, že začátky představení mohu být až kolem 

21:30. představení trvá 2 hodiny, následuje úklid. 

 

Návrh usnesení: 

ZO schvaluje Obecně závaznou vyhlášku obce Skrbeň č. 1/2020 o nočním klidu. 
 

Výsledek hlasování:  pro   8 proti   0 zdržel se  1 (Štanga) 

 

Návrh byl schválen – Usnesení č. 12/13/2020 
 
 
 

Ad 7) Různé 

 

a) Možný odkup částí pozemků 

Starosta informoval o tom, že předběžně oslovil vlastníky níže uvedených pozemků, zda by 

souhlasili s odprodejem jejich částí pro potřeby obce., a požádal zastupitele o stanovisko, zda 

v jednání pokračovat či nikoliv. 

 

Ing. Jaške – část pozemku p.č. 435/2 – rozšíření pro pokračování ulice Příčná 

Jan Ruffer – část p.č. 41/1(nyní  p.č. 780) – krajnice v ul. Hlavní od křižovatky u kostela 

směrem k obchodu 

 

Nikdo nebyl proti. 

 

 

b) Informace k opatřením souvisejícím s nákazou koronavirem 

Obec objednala větší množství dezinfekčního prostředku, předpokládáme distribuci 0,5 l na 

dům. Způsob distribuce ještě není definitivně stanoven. 

 

 

c) Další aktivity: 

• Byla podána žádost o proplacení dotace na kompostéry.  

• Byla podána žádost o dotaci na výsadbu stromů a keřů (IP 19b) za Křepelkou – cca 400 m 

• Byla podána žádost o dotaci na rekonstrukci podlahy ve škole. Stavební část rekonstrukce 

bude provedena do poloviny května. 

• Je odsouhlaseno řešení úprav komunikací u železničního přejezdu, dopracovává se 

projekt. 
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• Je odsouhlaseno znění nájemní smlouvy mezi obcí a farností na pronájem Farské zahrady, 

čeká se na schvalovací doložku arcibiskupství. 

• Byla zahájena další etapa kabelizace sítě ČEZ a současně rekonstrukce veřejného 

osvětlení a pokládky chrániček pro optickou datovou síť. 

• V pondělí 27. dubna je termín pro odevzdání nabídek na rekonstrukci silnice + dešťové 

kanalizace v úseku od hřbitova po železniční přejezd. 

• Připravuje se návrh na vybudování tůně mezi Hradiskem a Zahradní ulicí. 

 

 

d) Dotazy a podněty  

 

Bc. Vaďura: Bude náhradní termín svozu objemného a nebezpečného odpadu? 

Starosta: Bude, technické služby připraví po zrušení omezujících opatření náhradní 

harmonogram svozů. 

 

Paní Čechová: 

• Dala na zvážení, zda obec nezavede na svém webu rubriku „inzerce občanů“ tak jak je to 

v Lutíně. 

• Upozornila na problematiku pálení nevhodných materiálů včetně dřeva napuštěného 

ochrannými přípravky, což není na první pohled patrné, ale při spalování způsobuje vznik 

karcinogenních zplodin. 

Starosta: Kompetentním orgánem pro zahájení řízení při podezření z nezákonného jednání  

je v tomto případě Magistrát města Olomouce.  

Ing. Čehovský: Doporučuje uveřejnit na toto téma vysvětlující článek v Inforu. 

• Informovala o rušení nočního klidu, ke kterému nedávno došlo v ulici Hynkovská. 

Starosta: Takto zpětně toto už řešit nelze. Občané mohou přivolat policii. 

Bc. Vaďura: Stále navrhuje uzavřít smlouvu s obcí, která obecní polici má. Zatím se to 

nepodařilo. 

 

Další návrhy nebo diskusní příspěvky nebyly, proto starosta zasedání ukončil. 

 

Termín příštího zasedání: pravděpodobně v polovině května 

 

Přílohy zápisu: 

1) Presenční listina 

2) Podklady včetně příloh a doplnění 

 

 

Zápis byl vyhotoven dne: 

 

Zapsala:  Ing. Markéta Gabrlíková 

 

 

Ověřovatelé:  Josef Fiala    dne: 

 

 

   Miroslav Štanga   dne: 

 

 

Starosta:  Tomáš Spurný    dne: 


