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Zápis  

z 16. zasedání Zastupitelstva obce Skrbeň, 

které se konalo v úterý 15. září 2020 od 18:30 v Domě služeb 

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

 

Účast:            9     členů zastupitelstva – viz. presenční listina   

Počet přítomných občanů:   3    

 

Určení zapisovatele:   

Lenka Spurná 

pro 9 proti 0 zdržel se    0 

 

Ověřovatelé: 

Ing. Vladimír Vymětal 

 

pro 8 proti 0 zdržel se    1 

 

Bc. Stanislav Vaďura, MBA 

pro 8 proti 0 zdržel se    1 

 

Návrh programu: 

1. Plnění usnesení, informace o průběhu akcí 

2. Pořízení Souboru změn č.1 Územního plánu Skrbeň 

3. Řád veřejného pohřebiště 

4. Dodatky č. 2 ke Smlouvám o partnerství a spolupráci na projektu „Kompostéry pro 

Skrbeň a další obce“ 

5. Žádost o odkup části p.č. 413/26 

6. Posouzení možnosti přípravy odbočení z ulice Vyhnálovská směr Lipová 

7. Žádost společnosti VITSOL s.r.o. o změnu územního plánu 

8. Rozpočtové opatření 

9. Záměr prodat p.č. 273/50 – ostatní plocha v k.ú. Skrbeň 

10. Delegování členů školské rady 

11. Různé 

 

Starosta navrhl doplnit před bod „Různé“ body 9 a 10. 
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Výsledek hlasování:  pro   9 proti   0 zdržel se    0 

Program včetně doplnění byl schválen. 

 

Ad 1) Plnění usnesení 

 

Usnesení č. 1/15/2020 

ZO bere na vědomí informaci o plnění usnesení. 

 

Usnesení č. 2/15/2020 

ZO schvaluje Obecně závaznou vyhlášku obce Skrbeň č. 2/2020, o nočním klidu. 

 

Usnesení č. 3/15/2020 

ZO schvaluje uzavření kupní smlouvy o převodu pozemku p.č. 435/23 – orná půda o výměře 

318 m2 vzniklého oddělením z pozemku p.č. 435/2 – orná půda v k.ú. Skrbeň, jak je 

zakresleno v geometrickém plánu č. 630-48/2020, z majetku manželů Ing.  Františka Jaškeho 

a Dagmar Jaškové do majetku obce Skrbeň za celkovou kupní cenu 8.900,- Kč. Náklady na 

vyhotovení geometrického plánu, kupní smlouvy a na vklad do katastru nemovitostí uhradí 

obec Skrbeň. 

Smlouva byla podepsána, byl proveden vklad do katastru nemovitostí. 

 

Usnesení č. 4/15/2020 

Zastupitelstvo obce Skrbeň schvaluje zařazení území obce Skrbeň do územní působnosti MAS 

Moravská cesta na programové období 2021 – 2027. 

 

Usnesení č. 5/15/2020 

ZO schvaluje uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene č, 2011C20/21 s Českou 

republikou – Státním pozemkovým úřadem k části pozemku p.č. 238/25 v k.ú. Skrbeň,  

stavba „Skrbeň-veřejné osvětlení Nová čtvrť, U rybníka, U Hřiště – III. etapa“.     

Smlouva byla podepsána, byl proveden vklad do katastru nemovitostí. 

 

Usnesení č. 6/15/2020 

ZO schvaluje poskytnutí daru 20 000,- Kč na činnost spolku Skrbeňáček, IČ 60799323,  

v roce 2020.  

proplaceno 

 

Usnesení č. 7/15/2020 

ZO schvaluje poskytnutí daru 40.000,- Kč obci Šumvald k pokrytí jejích výdajů souvisejících 

s mimořádnou událostí, s povodněmi v červnu 2020. 

proplaceno 

 

Usnesení č. 8/15/2020 

ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 2/2020. 

 

Usnesení č. 9/15/2020 

ZO souhlasí s realizací projektu „Obnova interiéru klubovny v Domě služeb“. 
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Informace o průběhu akcí: 

Byla dokončena a zkolaudována rekonstrukce podlahy v přízemní učebně ve škole. 

Na střeše skladů ve dvoře OÚ byla vyměněna krytina a klempířské prvky (130 tis. Kč). 

Ve školní jídelně byl vyměněn plynový kotel ústředního topení. 

Pozemek pro výsadbu LBC2 na p.č. 325/27 byl předán, je zde už provedeno oplocení a 

připravují se další práce. Při zaměření bylo zjištěno, že hraniční polní cesta, která má být již 

na k.ú. Vojnice, je zčásti zajeta na pozemku určeném pro LBC2. Posunout zpět ji nelze, 

protože podél ní vysadila obec Těšetice před cca 15 lety pás stromů a keřů, nyní již 

vzrostlých. Bez jejich kácení by cestu posunout nešlo. Výměra LBC2 se tedy o plochu 

zabranou cestou sníží, počet vysazených stromů a keřů zůstane zachován. Toto bude mít 

dopad na méně práce a od toho odvozenou dotaci. Zpozdí se také administrace žádosti. 

Pozemek pro výsadbu IP19b na p.č. 300/25 byl předán, je zde již založen trávník. 

Rekonstrukce veřejného osvětlení probíhá přes komplikace způsobené hustotou již 

existujících inženýrských sítí a souběhem s rekonstrukcí silnice. Úseky v ulici Spálená a                 

Za Školou jsou téměř dokončeny, v ulici Na Návsi práce probíhají, následovat bude ulice               

U Školy a Podvrbí. Uvedené úseky jsou předmětem dotace z Programu obnovy venkova 

Olomouckého kraje a musí být dokončeny a vyúčtovány do konce roku. Zatím je předpoklad, 

že termín dodržíme. Pokud ne, je možnost vyjednat čerpaní dotace alespoň na ucelené 

dokončené části akce. V Hlavní ulici jsou položeny chráničky, v součinnosti s rekonstrukcí 

silnice se budou připravovat základy pro stožáry osvětlení. Jejich instalace závisí na postupu 

rekonstrukce silnice. 

Rekonstrukce silnice a kanalizace: Obě kanalizační větve jsou téměř dokončené, montují se 

přípojky. Na části stavby se upravuje pláň. Nedopatřením se do zadávací dokumentace 

nedostaly přeložky plynového potrubí. Toto nebylo ani dotaženo v projektu, což napravila 

Ing. Gabrlíková a zabránila tak zastavení stavby. 

Dnes předložil zhotovitel upravený harmonogram, ve kterém předpokládá, že v letošním roce 

bude dokončen úsek od přejezdu po obecní úřad. Úsek od obecního úřadu ke hřbitovu by byl 

upraven do provozuschopného stavu a dokončen během jarních měsíců. Stanovisko Správy 

silnic Ol. kraje zatím neznáme.  

 

Rekonstrukce silničního průtahu – část hrazená obcí 

 

Bilance nákladů 

V obecním rozpočtu zahrnuto: 18.000.000 

Rozpočtovaná cena dle projektu: 17.885.000  

Vysoutěžená cena (bez přeložek plynu): 16.591.000 

Rozdíl: 1.294.000 

 

Vícepráce 

Sondy v místě křížení s plynem: 76.000 

Přeložky plynu (pokud se budou dělat všechny): 827.000  

Větší počet „dešťových“ přípojek: ??? 

 

Méněpráce 

Menší počet přeložek tlakové kanalizace a vodovodu: ??? 

Menší objem odkopávek pod chodníky a parkovacími pruhy: ???  
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Lze předpokládat, že ani vícepráce nebudou mít zásadní dopad na obecní rozpočet. 

 

 

 

Návrh usnesení: 

ZO bere na vědomí informaci o plnění rozpočtu a o průběhu akcí.  

Výsledek hlasování:  pro   9 proti   0 zdržel se  0 

Návrh byl schválen – Usnesení č. 1/16/2020 

 

Ad 2) Pořízení Souboru změn č.1 Územního plánu Skrbeň 

Jedná se o změnu územního plánu související s úpravami v okolí železničního přejezdu a 

s rozšířením odpočívky naproti motorestu Zlatá křepelka. V příloze jsou související 

dokumenty a vyjádření. 

 

Jedná se o zkrácené řízení – nevyskytnou-li se komplikace, je předpoklad do půl roku 

záležitost vyřídit. 

 

Ing. Žižlavský navrhl určit ke spolupráci na pořízení (bod 4) starostu.  

 

Jinak bez připomínek. 

 

 

Návrh usnesení: 
 

Zastupitelstvo obce Skrbeň 

1. bere na vědomí posouzení obsahu návrhu Souboru změn č. 1 Územního plánu Skrbeň 

úřadem územního plánování v souladu s odst. 3 § 46 zákona č. 183/2006 Sb. o územním 

plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů 

2. schvaluje v souladu s § 44 a §55a odst. 1 stavebního zákona pořízení a obsah Souboru změn 

č.1 Územního plánu Skrbeň v rozsahu dle přílohy usnesení č.1 v bodě: 

Změna prověří následující: 

- pozemek parc. č. 392/1 v k.ú. Skrbeň, který se dle platného územního plánu nachází 

v ploše ZV – plocha veřejných prostranství – veřejná zeleň, bude pro potřeby 

vybudování obratiště nově vymezen jako plocha dopravní infrastruktury – silniční DS 

- pozemek parc. č. 580/6 v k.ú. Skrbeň, který se dle platného územního plánu nachází 

v ploše DZ – plocha dopravní infrastruktury – železniční, bude pro potřeby vybudování 

obratiště nově vymezen jako plocha dopravní infrastruktury – silniční DS 

- pozemky 338/22 a 338/3 v k.ú. Skrbeň, které se dle platného územního plánu nachází 

v ploše ZO – plochy zeleně ochranné a izolační, budou nově vymezeny jako plocha 

dopravní infrastruktury – silniční DS 

- ve všech plochách zastavěného území i v plochách zastavitelných bude jako podmíněně 

přípustné využití stanovena nezbytná dopravní a technická infrastruktura za podmínky, 

že neznemožní využití plochy pro hlavní a přípustné využití. 

3. schvaluje v souladu s odst. (1) § 55a stavebního zákona zkrácený postup pořizování 

Souboru změn č.1 ÚP Skrbeň 

4. určuje starostu Tomáše Spurného ke spolupráci na pořízení Souboru změn č.1 Územního 

plánu Skrbeň v souladu se stavebním zákonem 
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5. schvaluje žádost obce Skrbeň o pořizování Souboru změn č.1 Územního plánu Skrbeň 

Magistrátem města Olomouce podle § 6, odst.(5) písm. a) zákona č. 183/2006 Sb.                               

o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů. 

6. bere na vědomí Stanovisko Krajského úřadu Olomouckého kraje, odboru životního 

prostředí a zemědělství ze dne 03.08.2020 č.j. KUOK 87332/2020, které v souladu s § 55a 

stavebního zákona konstatuje, že koncepce návrhu obsahu Souboru změn č.1 ÚP Skrbeň 

nemůže mít samostatně nebo ve spojení s jinými koncepcemi a záměry významný vliv na 

předmět ochrany nebo celistvost evropsky významné lokality ani ptačí oblasti a Soubor 

změn č.1 ÚP Skrbeň není nezbytné a účelné komplexně posuzovat z hlediska vlivů na 

životní prostředí. 

 

Výsledek hlasování:  pro   9 proti   0 zdržel se  0 

Návrh byl schválen – Usnesení č. 2/16/2020 

 

Ad 3) Řád veřejného pohřebiště 

Z důvodu změny zákona o pohřebnictví je obec povinna uvést řád veřejného pohřebiště do 

souladu s aktuálně platnou legislativou. V příloze je text nového řádu schválený krajským 

úřadem. 

 

Bez připomínek. 

 

Návrh usnesení: 

ZO schvaluje Řád veřejného pohřebiště obce Skrbeň, který s účinností od 1. října 2020 

nahrazuje Řád veřejného pohřebiště pro hřbitov ve Skrbeni, schválený Zastupitelstvem obce 

Skrbeň dne 2.5.2002.  

 

Výsledek hlasování:  pro   9 proti   0 zdržel se  0 

Návrh byl schválen – Usnesení č. 3/16/2020 

 

Ad 4) Dodatky č. 2 ke Smlouvám o partnerství a spolupráci na projektu „Kompostéry 

pro Skrbeň a další obce“ 

Obci Mořice se nepodařilo získat dostatek zájemců o výpůjčku kompostérů. Z toho důvodu 

převzala z Mořic 25 kompostérů obec Křelov-Břuchotín a 22 kompostérů obec Skrbeň.  

Tím se také mění podíly dotčených obcí na spolufinancování projektu. Pro Skrbeň je doplatek 

13.051,56 Kč. 

 

Bez připomínek. 

 

Návrh usnesení: 

ZO schvaluje uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o partnerství a spolupráci na projektu 

„Kompostéry pro Skrbeň a další obce“ s obcí Mořice. 

 

Výsledek hlasování:  pro   9 proti   0 zdržel se  0 

Návrh byl schválen – Usnesení č. 4/16/2020 
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Návrh usnesení: 

ZO schvaluje uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o partnerství a spolupráci na projektu 

„Kompostéry pro Skrbeň a další obce“ s obcí Křelov-Břuchotín. 

 

Výsledek hlasování:  pro   9 proti   0 zdržel se   0  

Návrh byl schválen – Usnesení č. 5/16/2020 

 

 

Ad 5) Žádost o odkup části p.č. 413/26 

Pan Otásek, majitel autoservisu na p.č. st. 507, 413/86 a 413/87 požádal o odkoupení části 

obecní p.č. 413/26 za účelem zřízení zahrady, která by oddělila jeho provozovnu od vznikající 

obytné zástavby. Územním plánem je tato plocha určena jako OV – plochy občanského 

vybavení. Bez změny územního plánu zde tedy zřejmě nelze zřizovat zahrady. 

 

Ing. Čehovský se dotázal, zda pan Otásek by plochu využíval jako rozvojovou plochu a chtěl 

by rozšířit služby nebo by ji využil jen jako zahradu. 

Starosta odpověděl, že ze žádosti vyplývá, že jen jako zahradu. 

 

 

Návrh usnesení: 

ZO nevyhovuje žádosti o odkup části p.č. 413/26. 

 

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

Návrh byl schválen – Usnesení č. 6/16/2020 

 

Ad 6) Posouzení možnosti přípravy odbočení z ulice Vyhnálovská směr Lipová 

V poslední době žádají opakovaně zájemci o stavbu rodinného domu na p.č. 408/5                            

o stanovisko, zda obec uvažuje v dohledné době o vybudování inženýrských sítí a 

komunikace, případně zda by souhlasila s tím, že nejnutnější sítě vybuduje stavebník na své 

náklady. Jedná se o plánované odbočení z ulice Vyhnálovská v proluce mezi domy 

Vyhnálovská 15 (Zlámal) a Vyhnálovská 17 (Mikulka) na p.č. 124/2 a 408/2 v pokračování 

na p.č. 408/1, s uvažovaným budoucím propojením s Lipovou ulicí. Šířka proluky je min.                 

9 m, potřebná délka sítí a komunikace je min. 45 m. Náklady na vodovod a tlakovou 

splaškovou kanalizaci starosta odhaduje na 150 tis. Kč, vyčíslením dalších nákladů (dešťová 

kanalizace, komunikace, veřejné osvětlení) se zatím nezabýval.  

 

Bc. Vaďura – myšlenka je to zajímavá, ale nejdříve by se mělo ověřit aktuální stanovisko 

vlastníků pozemků, kteří s prodloužením Lipové ulice nesouhlasili. Pokud by byla jejich 

nesouhlasem výstavba zablokována, zaměřil by se na jiné lokality jako např. druhou stranu 

Zahradní ulice. 

 

Starosta – s výměnou generací by se mohlo změnit rozhodnutí vlastníků o prodeji pozemků, 

alespoň pro vybudování cesty a inženýrských sítí v prodloužení ulice Lipová do ulice 

Vyhnálovská, čímž se umožní postavit RD více zájemcům. Starosta bude opakovaně iniciovat 

jednání s vlastníky, a to i přesto, že již byl v minulosti několikrát odmítnut. Tato lokalita 

v centru obce je pro zastavění vhodná z více hledisek. 
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Výstavba RD na druhé straně ulice Zahradní – nevyhovující přístupové komunikace (úzké), 

v některých místech zamokřené pozemky, ne úplně vyhovující místo pro výstavbu. 

V územním plánu je rozvoj výstavby směrován spíše jihovýchodně a zastavovat vhodné 

pozemky uvnitř obce. 

 

Ing. Žižlavský – dotaz, pokud pan Paták neprodá pozemek (pro pokračování ulice Lipová), 

bude se stavět cesta a budovat sítě až k jeho pozemku? 

 

Starosta – není to nutné, postaví se pouze po nové RD. 

 

Ing. Žižlavský – dotaz, pokud bude souhlas vlastníka s prodejem pozemku na cestu, bude se 

prodlužovat ulice Lipová i do ulice Nádražní? 

 

Starosta – nebude, v proluce mezi domy v Nádražní ulici, při zachování zatím nezastavěné 

parcely vedle domu manželů Šubrtových, je pozemek o šířce pouze asi 3 metry. Počítá se asi 

spíš jen s chodníkem. 

 

 

Návrh usnesení: 

ZO souhlasí se zadáním studie a následně projektu pro komunikaci a inženýrské sítě na 

odbočku z ulice Vyhnálovské směr ulice Lipová. 

 

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

Návrh byl schválen – Usnesení č. 7/16/2020 

 

 

Ad 7) Žádost společnosti VITSOL s.r.o. o změnu územního plánu 

Společnost SOLVIT s.r.o. požádala o projednání návrhu na změnu územního plánu obce na 

pozemku p.č. 565/1 (vpravo od komunikace vedoucí z Hynkovské ulice směr Hradisko), 

případně na jiných vhodných pozemcích, kde by se mohly stavět rodinné domy. Žádost je 

v příloze. 

  

Starosta – na sever od obce není možné stavět bez posouzení kapacity tlakové splaškové 

kanalizace a dalších inženýrských sítí včetně komunikací. Za školkou je nad pozemky vedení 

vysokého napětí. Na konci ulice Hynkovská po pravé straně by bylo možno postavit 3 RD, 

dále už je také vedení vysokého napětí, pozemky ale nejsou v územním plánu v zastavitelném 

území, musela by proběhnou změna územního plánu. 

Starosta – veškeré pozemky, které Vitsol v této chvíli vlastní jsou mimo zastavitelné území. 

Zastupitelstvo se shodlo na tom, že bude zadáno posouzení využitelnosti všech pozemků 

společnosti Vitsol. Teprve podle výsledků posouzení by mohla být zadána změna územního 

plánu. 

 

 

K tomuto bodu nebylo navrženo žádné usnesení. 
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Ad 8) Rozpočtové opatření 

Od posledního zasedání provedl starosta ve své kompetenci rozpočtová opatření č. 3/2020 a 

4/2020 a 5/2020 – viz příloha. 

Předložen byl návrh rozpočtového opatření č. 6/2020 ve dvou variantách, a to bez plošiny pro 

Dům služeb nebo s ní, pokud by bylo možné její dodání a instalaci provést již v tomto roce. 

Žádost o předložení nabídek na obložení stěn a výměnu dveří jsme odeslali čtyřem firmám, 

nabídku předložil pouze jeden uchazeč, přičemž negarantuje stejnou cenu v roce 2021.  

 

 

Výdaje na Dům služeb       dle žádosti               aktualizované ceny 

přepážka/dveře mezi klubovnou  

a jejím zázemím včetně vstupních dveří 115.000 177.870 

 

obložení části stěn 95.000 111.320 až 118.580 

 

výměna podlahové krytiny 130.000 116.423 

 

zvedací plošina u schodiště 400.000 399.300 

 

 

celkem 740.000 804.913 až 812.173 

+ úpravy zábradlí, topení, elektroinstalace, zednické zapravení, malování, čalounění židlí… 

 

dotace 518.000 518.000 

 

Starosta dal na zvážení, zda rekonstrukci, jejíž cena není konečná, provést. Objem prací není 

malý a vzhledem k využití Domu služeb pro potřeby ZUŠ, tedy po dobu školního roku, moc 

času na realizaci nebude. Možná je i varianta, že by obec za své prostředky instalovala plošinu 

a rekonstrukci interiéru odložila. 

 

Ing. Žižlavský a J. Zlámal navrhli, je-li možnost čerpat dotaci, aby rekonstrukce byla v plném 

rozsahu provedena. 

 

Souhlas nebo nesouhlas s provedením rekonstrukce byl vyjádřen hlasováním o variantách 

rozpočtového opatření – bez plošiny nebo včetně plošiny). 

 

 

Návrh usnesení: 

ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 6/2020 (včetně zvedací plošiny v Domě služeb). 

 

Výsledek hlasování:  pro   8 proti   0 zdržel se    1 (T. Spurný)  

Návrh byl schválen – Usnesení č. 8/16/2020 
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Ad 9) Záměr prodat p.č. 273/50 – ostatní plocha v k.ú. Skrbeň 

Při přeměřování hranic mezi domy Jos. Fialy 11 a 13 bylo zjištěno, že součástí oplocené 

zahrady u domu č. 212/11 je obecní pozemek p.č. 273/50 – ostatní plocha, manipulační 

plocha o výměře 38 m2. O odkoupení má zájem jeden ze spolumajitelů tohoto domu pan 

Jaroslav Zlámal. Pozemek není pro obec nijak využitelný, nevyužije ho ani nikdo jiný. 

 

Bez připomínek. 

 

Návrh usnesení: 

ZO schvaluje zveřejnění záměru prodat pozemek p.č. 273/50 – ostatní ploch a v k.ú. Skrbeň. 

 

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

Návrh byl schválen – Usnesení č. 9/16/2020 

 

 

 

Ad 10) Jmenování členů školské rady 

V letošním roce končí tříleté funkční období školské rady a je třeba radu nově sestavit.  

Rada má 6 členů, z toho 2 jmenuje zřizovatel. V uplynulém období byly takto jmenovány 

Mgr. Lenka Baše a Mgr. Hana Matysová. Obě již pokračovat nechtějí. Pro další období 

starosta navrhl jmenovat paní Janu Jelčovou a Mgr. Renatu Čechovou. Paní Jelčová pracuje 

několik roků v montessori mateřské škole v Olomouci, paní Mgr. Čechová má praxi jako 

učitelka na středních a základních školách, má aprobaci český jazyk – hudební výchova. Obě 

mají děti školního, respektive předškolního věku. 

Paní Mgr. Čechová byla na zasedání přítomna, paní Jelčová se omluvila. 

 

 

Jiné návrhy: 

Bc. Vaďura – dotaz, jestli se ví, proč nechtějí obě členky již dále ve školské radě pracovat. 

Jeho přání je, aby členové pracovali ve školské radě dlouhodobě. Sám měl již dlouho zájem 

ve školské radě pracovat, ale nebyl zvolen. Za Koalici pro Skrbeň navrhuje do školské rady 

PhDr. Jiřího Pospíšila PhD. 

Starosta – obě odstoupivší členky jsou zaneprázdněny i jinými aktivitami a povinnostmi, je to 

jejich rozhodnutí. 

Mgr. Čechová se představila a informovala o své praxi a zkušenostech. Dotázala se Bc. 

Vaďury, proč PhDr. Pospíšil sám na zasedání také nepřišel a nepředstavil se a neprojevil svou 

koncepci dalšího vývoje školy. Na to se dotázal také Ing. Žižlavský. 

 

Bc. Vaďura: Proti členství Mgr. Čechové ve školské radě vůbec nic nemá. Způsob delegování 

za zřizovatele však považuje za nekoncepční. Zastupitelstvo tím, že nemá nikoho ze svých 

členů ve školské radě, nemá možnost jejím prostřednictvím mít vliv na koncepci školy apod.  

 

Starosta: Zastupitelstvo vliv na školu má prostřednictvím schvalování příspěvku zřizovatele, 

má možnost seznámit se se závěry kontrol prováděných Českou školní inspekcí, s obsahem 

výročních zpráv. Starosta se při vyhledávání kandidátů na členství ve školní radě snaží oslovit 

především rodiče dětí školního a předškolního věku, nejlépe žáků skrbeňské školy. Ti nejlépe 

vědí, jakou školu chtějí mít, zda jejich představám vyhovuje nebo co by se mělo změnit. 
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Hlasování: 

 

PhDr. Jiří Pospíšil PhD. 

2 pro – Bc. Vaďura, Josef Fiala 

5 proti – J. Zlámal, Ing. Gabrlíková, Ing. Vymětal, M. Štanga, T. Spurný 

2 se zdrželi – Ing. Čehovský, Ing. Žižlavský 

 

Mgr. Renata Čechová 

9 pro 

 

Jana Jelčová 

5 pro – Ing. Čehovský, J. Zlámal, Ing. Gabrlíková, Ing. Vymětal, T. Spurný 

4 se zdrželi – Bc. Vaďura, J. Fiala, Ing. Žižlavský, M. Štanga 

 

 

 

 

Návrh usnesení: 

ZO jmenuje do Školské rady Základní školy a mateřské školy Skrbeň, p.o. pro její další 

funkční období paní Mgr. Renatu Čechovou a paní Janu Jelčovou. 

 

Výsledek hlasování:  pro    proti    zdržel se   

Návrh byl schválen – Usnesení č. 10/16/2020 

 

 

 

Ad 11) Různé 

a) Starosta informoval o tom, že byl na prohlídce domu pro seniory v Hlušovicích a znovu 

připomněl, že už dříve se o něčem takovém uvažovalo i ve Skrbeni. Pro tak velký objekt 

ve Skrbeni teď není vhodný pozemek, ale možná by někteří investoři měli zájem postavit i 

menší objekt.  

 

b) M. Štanga – oznámil, že ke konci roku skončí ve fukci předsedy spolku Skrbeňáček. 

 

c) Přítomná občanka T. Bodláková – dotázala se ještě jednou na perspektivu schválení 

stavebních parcel na Hynkovské ulici, které nabídla společnost Vitsol, a za jak dlouho 

bude rozhodnuto o realizaci odbočení z Vyhnálovské ulice. Starosta znovu vysvětlil, že u 

pozemků společnosti Vitsol to je dlouhodobý proces vyžadující změnu územního plánu. 

Odbočení z Vyhnálovské  - návrh koncepce řešení může trvat několik týdnů, následovat 

musí územní a stavební řízení. 

 

d) Ing. Žižlavský – dotázal se, zda všichni denně v ranních hodinách slyší pípání z družstva 

z Příkaz. Starosta odpověděl, že to slyší asi všichni a že jde zřejmě o obsluhující techniku. 

Na problém upozorní vedení ZD Unčovice. 

 

e) Přítomná občanka Mgr. Čechová – požádala, zda by se mohly ořezat větve u dětského 

hřiště u nádraží, a že je tam zarostlá lampa. Starosta – zadá údržbu obecním pracovníkům. 
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Další návrhy nebo diskusní příspěvky nebyly, proto starosta zasedání ukončil. 

 

 

Přílohy zápisu: 

1) Presenční listina 

2) Podklady včetně příloh a doplnění 

 

 

 

 

Zápis byl vyhotoven dne: 

 

Zapsala:  Lenka Spurná 

 

 

Ověřovatelé:  Ing. Vladimír Vymětal  dne: 

 

 

   Bc. Stanislav Vaďura   dne: 

 

 

Starosta:  Tomáš Spurný    dne: 

 


