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Zápis  
 

z 15. zasedání Zastupitelstva obce Skrbeň, 

které se konalo 18. dubna 2016 

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

Účast:  9 členů zastupitelstva - viz presenční listina 

 

 

Určení zapisovatele: Ing. Markéta Gabrlíková   

 

pro 8 proti 0 zdržel se     1 

 

 

 

Ověřovatelé:  Vratislav Obšel 

 

pro 8 proti 0 zdržel se     1 

 

 

 

   Ing. Jakub Wittka 

 

pro 8 proti 0 zdržel se     1 

 

 

 

Program: 

1) Plnění usnesení 

2) Příspěvky na činnost 

3) Výběr zhotovitele zakázky „Vybudování víceúčelového hřiště Skrbeň“ Obnova 

víceúčelového sportoviště – 1. etapa, víceúčelové hřiště „A“. 

4) Různé 

 

Program byl schválen všemi hlasy.  

 

Ad 1) Plnění usnesení 

Zprávu přednesl starosta. 

 

Předmětem usnesení z 14. zasedání bylo kromě záležitostí týkajících se rozpočtu obce 

uzavírání několika různých smluv. Všechny byly podepsány. 

 

 

Rekonstrukce části MK Vyhnálovská – bylo předáno staveniště, práce byly zahájeny. 

Dotaci z ministerstva pro místní rozvoj jsme na tuto akci nezískali. Počet žádostí – 1006, 

úspěšných cca 280. Čeká se ještě na výsledek posouzení žádostí v rámci POV Ol. kraje. 

 

 

Dotace na pořízení vozidla pro hasiče – bude známo zřejmě do konce dubna. 
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Hřiště – viz dále. Výsledek žádosti o dotaci z MŠMT bude znám nejdříve do konce května. 

 

Dláždění vjezdu k požární studni: 

dle rozpočtu 138.770 Kč + DPH 

EUROVIA 130.396 Kč + DPH 

PRESBETON 99.966 Kč + DPH 

 

vstupní brána a oplocení – cca 100 tis. Kč 

 

V rozpočtu máme na hřiště včetně venkovních fitness 3.450.000 Kč. 

- plocha A - 1.590.671 Kč 

- vjezd ke studni – 120.959 Kč 

- brána + oplocení – 100.000 Kč 

zbývá 1.638.370 (fitness, dozory, vícepráce, webová kamera) 

 

 

Doskočiště v areálu MŠ - vybudováno 

 

Zeleň v areálu MŠ (zmlazení, dosazení) - provedeno 

 

Dosazení v RMZ 1 (Hajduček) - provedeno 

 

Kontejnery na drobný kovový odpad a oleje - rozmístěny 

 

Tělocvična ve škole:  

Provedena sonda do podlahy v druhé přízemní učebně, kde je nejméně 25 roků položeno PVC 

na původní prkenné podlaze. V jednom místě byla totiž podlaha „měkká“. Zjištěno, že je zde 

sice sucho, ale zřejmě z důvodu dřívější vlhkosti je podlaha vyhnilá. Asi je to jen lokální 

poškození, ale ani v tělocvičně to zcela vyloučit nelze. Řešením je úplné vybourání podlahy 

tělocvičny, vybetonování, izolace a nový sportovní povrch. Náklady: povrch cca 160 tis. Kč, 

podkladní vrstvy – hrubý odhad 100 tis. Kč. 

 

Prodloužení sítí na konci Jos. Fialy – koordinuje se s přípojkami pro stavby na sousedních 

pozemcích  

 

 

Projekt průtahu obcí – otvírání obálek s nabídkami je posunuto na 2. května. 

 

Revize a kontroly dětských hřišť – starosta informoval o změně provádění revizí a kontrol. 

Budou se provádět každého čtvrt roku průběžně + 1 hlavní roční kontrola. 

 

Chodníky na hřbitově – v bodu různé. 

 

 

Usnesení 1/15/2016 

ZO bere na vědomí zprávu o plnění usnesení.  

 

Hlasování: 9  pro  0  proti  0  zdržel se     
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Usnesení 2/15/2016 

ZO schvaluje uzavření smlouvy o dílo na vybudování příjezdu k požární studni na hřišti se 

společností PRESBETON Nova, s. r.o, IČ: 47152532, za nabídkovou cenu 99.965,97 Kč bez 

DPH. 

Podpisem smlouvy je pověřen starosta. 
                                                       

Hlasování: 9  pro  0  proti  0  zdržel se     

 

 

Ad 2) Příspěvky na činnost 

Starosta předložil aktuální seznam žádostí, kterých je k dnešnímu dni 15. 

 

 
Příjmení a jméno Sportovní nebo zájmová činnost 

1 Berka Michal házená - TJ STM Olomouc 

2 Bodlák Aleš hra na klarinet – ZUŠ Iši Krejčího 

3 Bodlák Petr hra na klavír - ZUŠ Iši Krejčího 

4 Bodlák Vítek hra na trubku - ZUŠ Iši Krejčího 

5 Gabrlík Jakub kanoistika 

6 Gabrlík Tomáš kanoistika 

7 Pochyla Jan bojové sporty – AIKI JUTSU 

8 Slováček Martin plavání - "Delfínek" Olomouc 

9 Šímová Alena plošná tvorba - ZUŠ M. Stibora 

10 Špunar Jan kopaná 

11 Špunar Ondřej kopaná 

12 Weiglhoferová Katrin tanec HIP HOP - DDM Olomouc 

13 Žižlavská Amélie hra na klavír - ZUŠ Litovel 

14 Žižlavská Anna hra na klavír - ZUŠ Litovel 

15 Žižlavský Filip tenis  

 

 

Usnesení 3/15/2016 

ZO schvaluje poskytnutí příspěvků dle Zásad pro poskytování příspěvků z rozpočtu obce 

Skrbeň na podporu sportovních, zájmových a jiných obdobných aktivit (příspěvky na 

jednotlivce) dle předloženého návrhu v úhrnné výši 7.500,- Kč (15 x 500,- Kč). 

 

Hlasování: 9  pro  0  proti  0  zdržel se     
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Žádost o příspěvek 5.000,- Kč na akci „Rock na Statku“ 

Proběhla diskuse, ve které byla tato akce porovnávána s jinými akcemi pořádanými v obci a 

posuzována vhodnost a potřebnost poskytnutí příspěvku. 

Bc. Vaďura považuje za potřebné smluvně zajistit dodržení pořádku v obci, když na tento 

účel má být příspěvek obce použit. 

Ing. Čehovský vyjádřil názor, že příspěvky z obecního rozpočtu by měly být použity na jiné 

než komerční akce a tato akce byla před rokem jako komerční vnímána.  

 

Usnesení 4/15/2016 

ZO schvaluje poskytnutí příspěvku 5.000,- Kč na uspořádání akce „Rock na statku“. 

 

Hlasování: 6  pro  2 proti (Bačík, Jureček) 1 zdržel se     (Čehovský) 

 

Ad 3) Výběr zhotovitele zakázky „Vybudování víceúčelového hřiště Skrbeň“  

          (Obnova víceúčelového sportoviště – 1. etapa, víceúčelové hřiště „A“) 

 

Při opakovaném výběrovém řízení byly předloženy tyto nabídky: 

 

Uchazeč IČ cena bez DPH celkem vč. DPH 

StavoSport s.r.o. 29278481 1 314 604,00 1 590 671,00 

Pavlacký s.r.o. 63472902 1 386 619,00 1 677 809,00 

Mmcité+ a.s. 25330781 1 402 003,05 1 696 423,69 

JM Demicarr s.r.o. 63489163 1 405 000,00 1 700 050,00 

JB Estate s.r.o. 28672321 1 429 475,00 1 729 664,00 

VYSSPA Sports Technology s.r.o. 27967638 1 429 509,36 1 729 706,33 

Linhart spol. s r.o. 47052121 1 505 786,00 1 822 001,00 

PROSTAVBY a.s. 27713130 1 557 253,67 1 884 276,94 

Provádění staveb Olomouc, a.s 25385551 1 594 520,27 1 929 369,53 

 

 

Ing. Žižlavský se dotázal, zda máme na vítěznou firmu reference. Starosta ocitoval reference 

doložené k nabídce. 

Bc. Vaďura navrhl, aby byly reference telefonicky ověřovány. Také doporučil, aby před 

vypsáním výběrových řízení byla svolána porada zastupitelstva, na které budou zformulována 

hodnotící kritéria. 

 

Další otázky: 

délka záruky – 60 měsíců 

Bankovní záruka platí po celou záruční dobu? Odpověď – ano. 

 

Usnesení 5/15/2016 

ZO schvaluje výběr zhotovitele zakázky „Vybudování víceúčelového hřiště Skrbeň“  

(Obnova víceúčelového sportoviště – 1. etapa, víceúčelové hřiště „A“) dle hodnocení nabídek, 

které provedla hodnotící komise a souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo s předkladatelem 

nejvýhodnější nabídky – společností StavoSport s.r.o., IČ: 29278481, nabídková cena 

1.314.604,00  Kč bez DPH. 

Podpisem smlouvy o dílo je pověřen starosta. 

 

Hlasování: 9  pro  0  proti  0  zdržel se     
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Ad 4) Různé 

 

Chodníky na hřbitově 

Ing. Čehovský seznámil přítomné s pracovním návrhem řešení chodníků na hřbitově, 

kombinace plošné dlažby a dláždění z žulových odseků. 

Po diskusi bylo dohodnuto, že bude z žulových odseků vydlážděna plocha za starou vstupní 

branou s odbočením na obě strany na šířku staré části hřbitova. Další postup bude zvolen 

podle toho, jak se tento způsob dláždění osvědčí.  

 

Ing. Bačík upozornil na ulomenou dopravní značku na konci cyklostezky. Starosta: opraveno 

 

Starosta informoval o změně způsobu provádění hlavních ročních kontrol na dětských hřištích 

v obci. Doposud prováděli hlavní roční kontroly dodavatelé jednotlivých herních prvků nebo 

celků. Nově toto bude provádět jeden subjekt a současně bude provádět i čtvrtletní provozní 

kontroly. Cena za tuto službu bude nižší, než dvojnásobek dosavadních výdajů na tento účel. 

 

 

Tomáš Spurný 

 

 

 

 

 

Zapsala:  

 

Ing. Markéta Gabrlíková 

 

 

 

Ověřili: 

 

Vratislav Obšel 

 

 

 

Ing. Jakub Wittka 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Přílohy: 

Podklady 

Presenční listina 

Návrh zpevněných ploch na hřbitově 


