
Zápis  
 

z 16. zasedání Zastupitelstva obce Skrbeň, 

které se konalo 30. května 2016 

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

Účast: 8 členů zastupitelstva - viz presenční listina 

 

 

Určení zapisovatele:  Lenka Spurná  

 

pro 8 proti 0 zdržel se     0 

 

 

 

Ověřovatelé:   Ing. arch. Viktor Čehovský 

 

pro 7 proti 0 zdržel se    1 

 

 

 

 

    Ing. Jan Žižlavský 

 

pro 7 proti 0 zdržel se    1 

 

 

 

 

 

Program: 

 

1. Plnění usnesení 

2. Smlouva o převodu nemovitostí v areálu Hradisko 

3. Dotace z Programu obnovy venkova Ol. kraje na projekt „Rekonstrukce části místní 

komunikace Vyhnálovská – Skrbeň“ 

4. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo se společností M-SILNICE, a.s. - rekonstrukce části MK 

Vyhnálovská – Skrbeň 

5. Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo se společností PRESBETON Nova s.r.o. – příjezd 

k požární studni 

6. Rekonstrukce tělocvičny v ZŠ 

7. Rozpočtové opatření 

8. Různé 

 

Program byl schválen všemi hlasy.  

 

 

 

 



Ad 1) Plnění usnesení 
 

Informaci podal starosta. 

 

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.  

Provedeno, dodatečně bude rozšířena plocha za vstupem pro pěší. 

 

 

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). 

Provedeno. 

 

 

4/15/2016 

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

Provedeno. 

 

 

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. 

Provedeno – práce probíhají. 

 

 

Krajský úřad provedl přezkoumání hospodaření obce za rok 2015 se závěrem „nebyly zjištěny 

chyby a nedostatky“. Zpráva o výsledku auditu bude součástí závěrečného účtu obce za rok 

2015, který se dopracovává. Po zveřejnění a uplynutí zákonné lhůty bude předložen ke 

schválení zastupitelstvu. 

 

 

Diskuse: 

Ing. Žižlavský – dotázal se, kdy bude dokončeno víceúčelové hřiště a menší hřiště na tenis.  

 

Starosta odpověděl:  

- Víceúčelové hřiště bude dokončeno nejpozději do konce června.  

- Druhé menší hřiště: 

Realizace menšího hřiště – pro tenis: 

- změna územního rozhodnutí byla vydána, čeká se na nabytí právní moci 

- společnost Osigeno připravuje zadávací podmínky 

- dopracovává se projekt 

- předpoklad – výběr během června, realizace do konce září 

 



Ing. Žižlavský – jak je naplánován výsev trávníku na ploše areálu. 

Starosta – původně měl být trávník vysetý na sklonku jara. S ohledem na probíhající práce je 

odložen na podzim. 

 

Ing. Žižlavský – dohodnout s p. Hajdučkem, aby byl následně použit i selektivní herbicid, aby 

trávník měl co nejlepší vzhled. 

 

 

Usnesení 1/16/2016 

ZO bere na vědomí informaci o plnění usnesení a o výsledku přezkoumání hospodaření obce 

za rok 2015 se závěrem „nebyly zjištěny chyby a nedostatky“. 

 

Hlasování:   pro 8   proti 0   zdržel se    0 

 

 

Usnesení 2/16/2016 

ZO schvaluje, aby o přezkoumání hospodaření obce Skrbeň za rok 2016 byl požádán Krajský 

úřad Olomouckého kraje. 

 

Hlasování:   pro 8   proti 0   zdržel se   0  

 

 

Ad 2) Smlouva o převodu nemovitostí v areálu Hradisko 

 

Informaci podal starosta. 

 

V příloze je návrh „Smlouvy o převodu privatizovaného majetku č. 64“. Jedná se o zchátralé 

objekty. V přiloženém zákresu jsou vyznačeny modře. 

 

Bez připomínek. 

 

 

Usnesení 3/16/2016 

ZO schvaluje uzavření Smlouvy o převodu privatizovaného majetku č. 64, kterou ČR-Státní 

pozemkový úřad převádí z vlastnictví státu do vlastnictví obce Skrbeň: 

- pozemek p.č. st. 342/2 – zastavěná plocha, jehož součástí je budova bez č.p. 

- budovu bez č.p., druh budovy – zemědělská stavba, způsob využití - porodna 

prasat, na pozemku p.č. st. 342/1 

- budovu bez č.p., druh budovy – zemědělská stavba, způsob využití – bývalá 

vodárna, na pozemku p.č. st. 344 

- budovu bez č.p., druh budovy – zemědělská stavba, způsob využití - přístřešek, na 

pozemku p.č. st. 448/1, st. 448/2 

za celkovou kupní cenu 58.800,- Kč.  

Obec Skrbeň bude poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí. 

Podpisem smlouvy je pověřen starosta. 

 

Hlasování:   pro 8   proti 0   zdržel se    0 

 

 

 



Ad 3)  Dotace z Programu obnovy venkova Ol. kraje na projekt „Rekonstrukce části 

místní komunikace Vyhnálovská – Skrbeň“ 
 

Starosta informoval, že v žádosti o dotaci jsme měli uvedenu předpokládanou celkovou cenu 

vč. DPH 2.559.167,84 Kč. Z toho dotace 300.000,- Kč činí 11,8 %. 

Nejvyšší možný počet bodů za co nejnižší podíl dotace byl při podílu dotace do 30% 

z uznatelných výdajů. Toho jsme dosáhli. 

Pokud by zůstala vysoutěžená cena, potom by podíl dotace 300.000,- Kč byl cca 20,7 %. Není 

tedy důvod přehodnocovat bodové hodnocení žádosti. 

Starosta se domnívá, že už nebude zohledňován skutečný podíl dotace, pokud bude pod 

limitem, který byl rozhodující pro bodování žádosti. Zřejmě ale byla posuzována i skutečná 

míra dotace, a proto musíme dodržet poměr dotace a spoluúčasti dle žádosti. 

Po zvýšení ceny dle dodatku č. 1 na 1.865.222,- Kč vč. DPH budeme moci vyčerpat z dotace 

jen 220.096,- Kč.  

 

Se stavbou souvisí ještě výdaj na odvoz a uložení výkopové zeminy. Toto nebylo předmětem 

zadání. Zemina je nyní uložena na Hradisku a podle výsledku rozborů ji budeme moci použít 

na terénní úpravy nebo bude muset být odvezena na skládku. Zatím máme nabídku na odvoz a 

uložení na skládku za celkem 210 tis. Kč. Pokud vyjdou rozbory, mohli bychom ušetřit 60 tis. 

Kč. Starosta nestačil zatím ověřit, zda bude možné tyto náklady uplatnit při vyúčtování 

dotace. Ani v případě, že ano, nevyčerpáme dotaci celou. 

 

 

Diskuse: 

Ing. Žižlavský – dotázal se, zda částka 300 tis. zůstává v rozpočtu, i když se nevyčerpá. 

Starosta vysvětlil, že nyní bude zařazena do příjmů i výdajů. Upravena bude po vyúčtování 

dotace na základě veškerých uznatelných výdajů. 

 

 

Usnesení 4/16/2016 

Zastupitelstvo obce schvaluje: 

a) přijetí dotace 300.000,- Kč z Programu obnovy venkova Olomouckého kraje 2016 na 

projekt „Rekonstrukce části místní komunikace Vyhnálovská – Skrbeň“ 

b) spolufinancování uvedeného účelu ze strany obce v minimální výši 88,2% z celkových 

skutečně vynaložených nákladů  

c) smlouvu o poskytnutí dotace mezi obcí Skrbeň a Olomouckým krajem jako 

poskytovatelem dotace 

 

Hlasování:   pro 8   proti 0   zdržel se    0 

 

 

Ad 4)  Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo se společností M-SILNICE, a.s. - rekonstrukce 

části MK Vyhnálovská – Skrbeň 

 

Informaci podal starosta. 

 

Dodatek řeší toto zvýšení výdajů z důvodu nedostatečné únosnosti podloží, výdaje spojené 

s přípravou na položení nového kabelu veřejného osvětlení, úpravou napojení některých 

vjezdů, do nichž se při rekonstrukci zasáhlo apod. 

 



Návrh dodatku je v příloze.  

 

Bez připomínek. 

 

 

Usnesení 5/16/2016 

ZO souhlasí s uzavřením dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo se  společností M-SILNICE a.s., na 

stavbu „Rekonstrukce části místní komunikace Vyhnálovská – Skrbeň“, celková cena díla 

1.541.505,78 Kč + DPH. 

Podpisem dodatku je pověřen starosta. 

 

Hlasování:   pro 8   proti 0   zdržel se   0  

 

 

Ad 5)  Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo se společností PRESBETON Nova s.r.o. – příjezd 

k požární studni 

 

Informaci podal starosta. 

 

Dodatek zohledňuje skutečnou výměru dlážděné plochy a náklady na uložení výkopku, které 

původně v rozpočtu nebyly zahrnuty.  

 

Diskuse: 

Bc. Vaďura – dotázal se, na základě čeho bylo stanoveno navýšení výdajů. Starosta předložil 

oceněný výkaz výměr. Třetinu tvoří výdaj na uložení vykopané zeminy. 

Bc. Vaďura – považuje časté navýšení výdajů a z toho vyplývající dodatky ke smlouvám  

o dílo za špatné, byť v obou nyní řešených případech chápe věcnou stránku problému 

(neznalost geologického podloží atd.) 

 

 

Usnesení 6/16/2016 

ZO souhlasí s uzavřením dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo se  společností PRESBETON  

Nova s.r.o., na vydláždění příjezdu k požární studni na hřišti, celková cena díla 120.384,92 Kč 

+ DPH. 

Podpisem dodatku je pověřen starosta. 

 

Hlasování:   pro 8   proti 0   zdržel se    0 

 

 

Ad 6) Rekonstrukce tělocvičny v ZŠ 

 

Starosta informoval, že celková rekonstrukce sestává ze dvou etap: 

 

1. rozebrání stávající podlahy a zhotovení nových konstrukčních vrstev včetně izolace 

Cena dle rozpočtu – 241.629,23 Kč vč. DPH 

Žádost o nabídku byla zaslána firmám MIKŠÍK – stavby a reality, s.r.o. a                               

OSA-STERA s.r.o. Nabídku předložila pouze firma MIKŠÍK – stavby a reality, s.r.o., 

nabídková cena 215.910,25 Kč vč. DPH 

 

 



2. zhotovení nového sportovního povrchu 

Nabídka společnosti Schenk – sportovní povrchy, spol. s r.o. – 163.349,99 Kč vč. DPH 

 

Celkem: 379.260,24 Kč vč, DPH 

 

 

Diskuse: 

Ing. Žižlavský – po diskusi, zda provést kompletní rekonstrukci nebo jen výměnu povrchu, 

podpořil návrh kompletní rekonstrukce. 

 

Bc. Vaďura – dle jeho názoru se opravit podlaha musí, ale navrhl akci odložit a znovu to 

nechat standardně vysoutěžit. Jediná nabídka je dle jeho názoru nedostatečná pro posouzení 

přiměřenosti nákladů a dle zákona je povinnost výběrové řízení opakovat. Dotázal se, zda to 

ještě jeden školní rok nepočká. 

 

Starosta – povinnost zrušit výběrové řízení při obdržení jediné nabídky u zakázek malého 

rozsahu (do 6 mil. Kč) není. Porovnání máme s cenou dle rozpočtu vycházejícího z ceníku 

URS. Podlaha v tělocvičně je špatná, uvolňují se třísky a hřebíky. 

 

Ing. Wittka – dle jeho názoru může být za rok firma dražší a může být opět ve výběrovém 

řízení podána pouze jedna nabídka. Navrhl zrekonstruovat podlahu celou a co nejdříve. 

 

Starosta  - na dotaz J. Jurečka vysvětlil, proč neoslovil firmu pana Švancera (nemá zájem 

zúčastňovat se výběrových řízení – investice do přípravy podkladů se mu v případě neúspěchu 

nevrátí). 

 

Bc. Vaďura – rozumí, že rekonstrukce je nutná a už tlačí čas, ale dle jeho názoru se mělo 

výběrové řízení vyhlásit dříve a snažit se o co největší počet zájemců. Dotázal se, jak dlouho 

se o stavu tělocvičny ví a zda budou zase vícepráce.  

 

Ing. Gabrlíková – stav tělocvičny projednávala (kromě jiného) školská rada už před třemi 

roky. Zda budou vícepráce, nikdo nezaručí, protože neznáme strukturu stávající navážky. 

 

Bc. Vaďura – proč se tedy tělocvična řeší až nyní. 

 

Ing. Gabrlíková + starosta – v té době se za důležitější považovala přístavba školy. Protože se 

až později objevila možnost získat na přístavbu dotace, nebyla ještě přístavba realizována. 

Mezitím zhoršování stavu tělocvičny pokračovalo. 

 

J. Jureček – navrhl, aby ředitelka školy nebo zástupce školské rady na zasedáních 

zastupitelstva oznamovali, co se ve škole a školce děje. Ing. Gabrlíková vysvětlila, že po 

schůzích školské rady informuje o jednáních starostu. 

 

Bc. Vaďura – navrhl, aby předsedkyně Ing. Gabrlíková na zasedáních zastupitelstva 

oznamovala, co se na schůzích školské rady projednalo. Dále navrhl, aby byl na webových 

stránkách zveřejněn seznam členů školské rady a další dokumenty. 

 

Ing. Žižlavský – dle jeho názoru je základní škola a mateřská škola významná instituce a paní 

ředitelka by mohla jednou nebo dvakrát za rok přijít na zasedání zastupitelstva a podat zprávu. 

 



Starosta – ředitelka je téměř v každodenním kontaktu se starostou a informace předává jemu, 

který je dále v případě potřeby přenáší do zastupitelstva. Pokud je to vnímáno jako 

nedostatečné, je to i vina starosty. 

 

 

Usnesení 7/16/2016 

ZO schvaluje provedení rekonstrukce podlahy v tělocvičně základní školy dle nabídek 

společností MIKŠÍK – stavby a reality, s.r.o. a Schenk – sportovní povrchy, spol. s r.o. 

 

Hlasování:   pro 7   proti 0   zdržel se    1 

 

 

Ad 7) Rozpočtové opatření 

 

Informaci podal starosta. 

 

Zohledňuje tyto výdaje: 

 odkup objektů v areálu Hradisko (59 tis. Kč) 

 úpravy rozvodů vody v MŠ  

 rekonstrukce podlahy v tělocvičně ZŠ (380 tis. Kč) 

 chodníky na hřbitově – 1. etapa (bude-li realizace schválena), odhad nákladů 50 tis. Kč           

se zařazením do rozpočtu lze počkat do obdržení nabídky 

 

 

V. Obšel – informoval o tom, v jaké fázi je momentálně shánění automobilu pro SDH Skrbeň. 

Zatím se nepodařilo sehnat nic podle jejich představ. 

 

Bc. Vaďura – navrhl kontaktovat také krajský úřad v Olomouci a požádat o radu a pomoc při 

hledání vhodného automobilu. 

 

Starosta – zavolá p. Hložkové na krajský úřad. 

 

 

Usnesení 8/16/2016 

Zastupitelstvo obce schvaluje: 

a) přijetí dotace 100.000,- Kč z Programu na podporu JSDH 2016, dotační titul Dotace na 

pořízení, rekonstrukci a opravu požární techniky a nákup věcného vybavení JSDH obcí 

Olomouckého kraje na rok 2016, s účelem použití „pořízení dopravního vozidla dostatečně 

vybaveného pro zásah nebo pořízení a přestavba vhodného vozidla pro tento účel“ 

b) spolufinancování uvedeného účelu ze strany obce ve výši minimálně 300.000,- Kč 

c) smlouvu o poskytnutí dotace mezi obcí Skrbeň a Olomouckým krajem jako 

poskytovatelem dotace 

 

Hlasování:   pro 8   proti 0   zdržel se    0 

 

 

Starosta – navrhl škrtnout ve výdajích 50 tis. na hřbitov a tento výdaj zahrnout do rozpočtu až 

po obdržení konkrétní nabídky. S tím všichni přítomní souhlasili. 

 

 



Usnesení 9/16/2016 

ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 1/2016. 

 

Hlasování:   pro 8   proti 0   zdržel se    0 

 

 

Ad 8) Různé 

 

 Termín pro předkládání nabídek na projekt průtahu obcí je stanoven na 8. června.  

 

 Zahájení provozu hřiště bude formou turnaje v malé kopané v sobotu 2. července. Zahájení 

se ujme J. Nevěřil a P. Zahálka.  

 

 Je třeba zajistit správce hřiště – proběhla krátká diskuse o náplni práce správce a  

o případném rezervačním systému atd. Konkrétní návrh zatím nikdo nepředložil. 

 

 Závěrečný účet bude vyvěšen na úřední desce tak, aby mohl být schválen do konce června. 

17. zasedání zastupitelstva, které závěrečný účet a účetní závěrku projedná, se musí konat 

do konce června, předpoklad 27.6.  

 

 Pan Jureček – považuje za chybu, že byl v Nádražní ulici ukončen chodník před nově 

upravenou křižovatkou s ulici Vyhnálovská. Starosta odpověděl, že se do budoucna počítá 

s režimem „obytná zóna“ i v ulicích V Oleškách a Nádražní, chodník tedy nebude potřebný 

vůbec. Ing. Žižlavský rozšíření „obytné zóny“ do dalších ulic podpořil. 

 

 Starosta informoval o přípravě tzv. místních akčních plánů vzdělávání, jejichž zpracování 

na území, kam Skrbeň spadá, provádí MAS Moravská cesta. Totéž se děje na celém území 

ČR. Jakékoliv záměry na přístavbu školy atd. nemají šanci získat dotaci, nebudou-li do 

tohoto plánu zahrnuty. Ve Skrbeni jsou tyto záměry: 

 

- Přístavba školy včetně zajištění bezbariérovosti, konektivity a vybavení 

- Zajištění prostor pro polytechnickou výuku  

- Navýšení kapacity MŠ s ohledem na očekávané přijímání dětí mladších tří let 

Zejména dva poslední záměry vyplývají z novely školského zákona a bude s nimi 

nutno počítat v přípravě rozpočtového výhledu a dalších dokumentů. 

 

 Ing. Žižlavský: vyjádřil pochvalu a poděkování paní účetní za dobrou práci potvrzenou 

výsledkem auditu. 

 

Starosta ocenil přínos spolupráce s Ing. Pejzlovou, která poskytuje kromě služby 

interního auditu také průběžné konzultace. 

 

 

 

 

 

Tomáš Spurný 

 

 

 



Zapsala:  

 

Lenka Spurná 

 

 

 

 

Ověřili: 

 

Ing. arch. Viktor Čehovský 

 

 

 

Ing. Jan Žižlavský 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Přílohy: 

Podklady 

Presenční listina 

Návrh zpevněných ploch na hřbitově 

 

 

 

 

 


