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Zápis  

z 18. zasedání Zastupitelstva obce Skrbeň, 

které se konalo v pondělí 1. února 2021 od 18:30 v Obecním sále 

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

 

 

Účast:           9      členů zastupitelstva – viz. presenční listina   

Počet přítomných občanů:      3 

 

Určení zapisovatele:   

Lenka Spurná 

pro 9 proti 0 zdržel se    0 

 

Ověřovatelé: 

 

Josef Fiala 

pro 8 proti 0 zdržel se    1 

 

Josef Zlámal 

pro 8 proti 0 zdržel se    1 

 

Program: 

1. Plnění usnesení, informace o průběhu akcí 

2. Smlouvy o věcných břemenech - ČEZ 

3. Stočné na rok 2021 

4. Financování rekonstrukce fary 

5. Vlajka pro Tibet 

6. Různé 
 

Bc. Vaďura navrhl do bodu různé zařadit – Výroční zprávy předsedů výborů a komise pro spolkovou 

činnost. 

 

 

 

 

 

 

Výsledek hlasování:  pro   9 proti   0 zdržel se    0 

Program včetně doplnění byl schválen. 
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Ad 1) Plnění usnesení 

 

 

Usnesení č. 1/17/2020 

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

 

Usnesení č. 2/17/2020 

ZO schvaluje uzavření kupní smlouvy o převodu pozemku p.č. 273/50 – ostatní plocha v k.ú. 

Skrbeň o výměře 38 m2 z majetku obce Skrbeň do vlastnictví pana Jaroslava Zlámala za 

celkovou kupní cenu 800 Kč. Kupující dále uhradí náklady na znalecký posudek, náklady na 

sepsání kupní smlouvy a na vklad do katastru nemovitostí.  

provedeno, zapsáno do katastru 

 

Usnesení č. 3/17/2020 

ZO schvaluje poskytnutí daru 10 000,- Kč pro Hospic na Svatém Kopečku. 

provedeno 

 

Usnesení č. 4/17/2020 

ZO schvaluje uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě a 

dohodu o umístění stavby č. IE-12-8007363/SOBS-002, 003, 012, 013, 015, 016 k obecním 

pozemkům p.č. 432/9 v ulici Hynkovská a p.č. 602 v ulici Dvorská.  

provedeno 

 

Usnesení č. 5/17/2020 

ZO schvaluje uzavření smlouvy o dílo na realizaci projektu WIFI4EU se společností 

DOUBRAVA.NET s.r.o., IČ 0491113. 

provedeno 

 

Usnesení č. 6/17/2020 

ZO schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 3/2020, o místním poplatku za provoz systému 

shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. 

Poplatek na rok 2021 je stanoven na 528,00 Kč za osobu. 

 

Usnesení č. 7/17/2020 

ZO schvaluje Stanovy dobrovolného svazku obcí DSO Region Moravská cesta a Smlouvu  

o zřízení dobrovolného svazku obcí DSO Region Moravská cesta v předloženém znění.  

 

Usnesení č. 8/17/2020 

ZO schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo se společností OHL ŽS a.s. na realizaci 

zakázky „III/4466 Skrbeň – průtah (1. etapa)“. 

provedeno 

 

Usnesení č. 9/17/2020 

ZO schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo se společností ELNERMONT, s.r.o. 

na realizaci zakázky „Rekonstrukce veřejného osvětlení – silniční průtah a IV. etapa“.  

provedeno 
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Usnesení č. 10/17/2020 

ZO souhlasí s odkupem dlažebních kostek od Správy silnic Olomouckého kraje, a to 

veškerého množství, které bude k dispozici. 

Byla uzavřena kupní smlouvy na cca 800 t dlažebních kostek s možností odkupu i většího 

množství. 

 

Usnesení č. 11/17/2020 

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

na úhradu výtlačných sestav a souvisejícího materiálu potřebného na opravu a obnovu 

stávající tlakové kanalizace. 

 

Usnesení č. 12/17/2020 

ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 8/2020.  

 

Usnesení č. 13/17/2020 

ZO schvaluje rozpočtové provizorium pro hospodaření obce v roce 2021 do doby schválení 

rozpočtu obce, nejdéle do 30.4.2021. Rozpočtové provizorium se řídí těmito pravidly: 

Vychází z nezbytných provozních a kapitálových výdajů. Výdaje v tomto období nesmí 

přesáhnout 30 % výdajů v roce 2020. 

Hrazeny budou výdaje, které je obec povinna hradit na základě uzavřených smluv a závazků. 

Základní škola a mateřská škola Skrbeň, p.o. obdrží v lednu 2021 neinvestiční dotaci na 

provoz ve výši 1/3 dotace podle skutečnosti z roku 2020.  

 

Usnesení č. 14/17/2020 

ZO zmocňuje starostu prováděním nezbytných rozpočtových opatření v období do konce roku 

2020. O provedených rozpočtových opatřeních bude starosta informovat zastupitelstvo obce 

na nejbližším zasedání. 

informace na zasedání 

 

Usnesení č. 15/17/2020 

ZO schvaluje záměr odkoupit do majetku obce část p.č. 291/6 – orná půda v k.ú. Skrbeň dle 

předloženého návrhu. 

Další kroky budou provedeny po vyhotovení geometrického plánu. 

 

Usnesení č. 16/17/2020 

ZO schvaluje prominutí nájemného z obecní hospody za měsíc říjen a listopad 2020. 

provedeno 

 

 

Informaci o průběhu akcí podal starosta. 

• Kromě uvedených záležitostí byla projednávána možnost úpravy hranic se soukromým 

pozemkem/předzahrádkou u domu Hlavní 22 a odkoupení části pozemku v ulici Podvrbí 

na umístění stožáru veřejného osvětlení.  

Protože bezprostředně za zídkou kolem předzahrádky jsou uloženy elektrické a telefonní 

kabely, předzahrádka by musela být zúžena více, než se původně předpokládalo. 

Definitivní stanovisko vlastníka zatím nemáme. 

Osvětlení komunikace v odbočce z ulice Podvrbí k ulici Dvorská se jeví dostatečné, 

nebude tedy zřejmě nutné stožár veřejného osvětlení doplňovat.  
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• V Domě služeb byla instalována svislá zvedací plošina. 

 

 

• Na začátku roku byla zastupitelům rozeslána informace o možnosti získání dotace na 

výsadbu stromů v obci a jejím blízkém okolí. Ing. Žáková po projednání s autorem 

původního návrhu Ing. Čehovským vypracovala návrh výsadby na p.č. 239/1, 239/4 

(trojúhelník mezi tratí a ulicí Nová čtvrť) a 432/43 (za Hradiskem). Celkové 

předpokládané náklady 163.000 Kč, předpokládaná dotace 100 %. 

 

 

 

 

Návrh usnesení: 

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

Výsledek hlasování:  pro   9 proti   0 zdržel se    0  

Návrh byl schválen – Usnesení č. 1/18/2021 

 

Návrh usnesení: 

ZO schvaluje podání žádosti o dotaci z Národního programu Životní prostředí, výzva 9/2019, 

na realizaci projektu „Stromy pro Skrbeň“.  

 

Výsledek hlasování:  pro   9 proti   0 zdržel se    0 

Návrh byl schválen – Usnesení č. 2/18/2021 

 

 

 

Ad 2) Smlouvy o věcných břemenech - ČEZ 

Informaci podal starosta. 

 

Jedná se o přípravu další etapy kabelizace rozvodné sítě ČEZ, umístění připojovacích sloupků 

na obecní pozemek, nelze-li skříň zasekat do fasády apod. Náhrada za věcné břemeno je 

v každém případě 1.000 Kč. 

 

 

 

Návrh usnesení: 

ZO schvaluje uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě a 

dohodu o umístění stavby č. IE-12-8007363/SOBS-004, 007, 020, 022, 025, 026, 024, 027, 

041, 042, 043 k obecním pozemkům p.č. 565/5, 565/15, 565/22 v ulici Hynkovská, p.č. 602 

v ulici Dvorská, p.č. 578/3 v ulici Vyhnálovská. 

 

Výsledek hlasování:  pro   9 proti   0 zdržel se    0 

Návrh byl schválen – Usnesení č. 3/18/2021 
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Ad 3) Stočné na rok 2021 

Informaci podal starosta. 

Tabulky s údaji pro stanovení stočného včetně komentáře jsou v příloze. 

 

Proběhla rozsáhlá diskuse. 

 

Bc. Vaďura: 

- Chybí mu dvě informace – celková částka na opravy a celková částka ve fondu oprav. 

- Navrhl pro tento a popřípadě příští rok stanovit částku za stočné na sociálně únosné 

výši – 1500,- Kč. A to z toho důvodu, že se už nemusí dodržovat dotační podmínky a 

v okolních obcích je stočné při stejných podmínkách nižší než ve Skrbeni. Navrhl 

stanovení kompenzace ve výši 300,- Kč. Dále navrhl úlevu pro vícečlenné rodiny, 

které podle něho například u čtyřčlenných domácností nemají 100% vyšší spotřebu 

vody jako domácnosti dvoučlenné. 

Starosta odpověděl: 

- Celková částka na opravy je v přiložených tabulkách a je asi 0,5 milionu korun. 

- Celková částka ve fondu oprav je asi 5,5 milionu korun. 

- Okolní obce mají nižší stočné z důvodu, že nezahrnují do stočného odpisy a netvoří 

rezervy na opravy. V budoucnu to pocítí při financování oprav a ve vzdálenější době i 

při obnově celé kanalizace. 

- Stravenky měly po čas dodržování dotačních podmínek svůj význam, byly jedinou 

možností kompenzace, ale v této době již nejsou jako kompenzace nárustu cen 

stočného potřeba, může se stanovovat cena podle potřeby. Starosta je navrhuje zrušit. 

- Stanovit úlevu pro vícečlenné domácnosti není jednoduché. Složitá administrativní 

záležitost, dokazování kdy jde v domech o vícečlenné domácnosti nebo o více rodin 

nebo rozdělení domu na byty pro podnájemníky a podobně. 

Ing. Žižlavský: 

Rozumí Bc. Vaďurovi a jeho návrhům, ale nedoporučuje nižší částku za stočné pro 

tento rok. Dochází k propadu v příjmech obce a trend snižování daní podle něho bude 

pokračovat i letos, proto by se rád vyhnul tomu, že v příštím nebo dalším roce cena za 

stočné strmě naroste a o to více to občané potom pocítí. 

Bc. Vaďura: 

Rezerva na opravy ve výši 5,5 milionu korun je zbytečně velká a jen leží na účtu. Trvá 

na tom, že by se na rok dva mělo stočné snížit a kompenzace zachovat. 

Ing. Žižlavský: 

Po dobu pěti let, kdy byly stravenky jediné řešení k udržení stočného na stejné výši, 

byl Bc. Vaďura jejich odpůrcem a v době, kdy už nemají význam je navrhuje. 

Ing. Gabrlíková: 

Vysvětlila princip fungování fondu oprav. 

J. Zlámal: 

Stavební práce a materiál stále neúměrně rostou a dál porostou. Nedoporučuje fond 

oprav zmenšovat. 

Ing. Čehovský: 

 Rezervního fondu se týká i inflace peněz a jejich znehodnocování. 

Ing. Žižlavský: 

Na novou kanalizaci se současným tempem nenašetří ani za 40 let, ale opačný extrém 

nedoporučuje – teď máme, tak to utraťme určitě nedoporučuje. Není důležité, jestli se 

rezerva zhodnocuje jen málo, ale hlavně ji nechme uloženou bezpečně. Je to téma na 

dlouhou diskusi. Záležitost je to složitá. 
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Starosta: 

Čerpadla a nejen ta, veškerý potřebný materiál se mění stále častěji a taky se budou jen 

zdražovat.  

Bc. Vaďura: 

Na jinou infrastrukturu se rezervy nevytváří, tak nechápe, proč by na kanalizaci mělo 

být tolik naspořeno. Další generace budou nuceny situaci řešit stejně jako my nyní.

 Navrhl pro tento rok stočné bez kompenzací a do fondu oprav 1,- Kč. 

Starosta: 

 Veškeré opravy jdou za obcí, uživatelé neplatí nic, to v jiných obcích taky není běžné.  

Jsou připravené dvě varianty. Předložená se stočným 1.800,- Kč a alternativní se 

stočným 1704,- Kč, při které se do Fondu odvede namísto původně navržených 300 

tis. Kč jen 200 tis. Kč. Alternativní návrh stanovuje stočné přibližně ve stejné výši, 

jaká odpovídá reálné platbě v předchozích letech po odečtení kompenzace. 

J. Fiala: 

 Navrhl snížit navrhované stočné aspoň o 200,- Kč na 1600,- Kč. 

Přítomný občan J. Jureček: 

 Stočné je drahé a navrhl, ať si každý platí své opravy způsobené nekázní sám. 

 

 

 

 

 

Bylo přikročeno k hlasování: 

 

 

Návrh Jos. Fialy: stočné 1600,- Kč 

Výsledek hlasování:  

pro   3  J. Fiala, Bc. Vaďura, Ing. Čehovský  

proti   3  J. Zlámal, Ing. Vymětal, Ing. Žižlavský  

zdržel se   3  Ing. Gabrlíková, M. Štanga, starosta 

 

 

 

Alternativní návrh starosty: stočné 1704,- Kč 

Výsledek hlasování:  

pro   6  Ing. Gabrlíková, M. Štanga, Ing. Vymětal, Ing. Žižlavský, Bc. Vaďura,

   starosta  

proti   1  J. Zlámal  

zdržel se   2  Ing. Čehovský, J. Fiala 
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Návrh usnesení: 

Cena za 1 m3 odpadní vody se pro období od 1.1.2021 stanovuje ve výši 46,25 Kč + DPH. 

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

v předchozím roce stanovuje na 33,5 m3/osoba/rok.  

Stočné pro rok 2021 dle takto stanoveného množství odvedené odpadní vody činí                       

1.704,- 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. 

 

Výsledek hlasování:  pro   6 proti   1 zdržel se  2 

Návrh byl schválen – Usnesení č. 4/18/2021 

 

 

Návrh usnesení: 

ZO zrušuje Pravidla pro kompenzaci nárůstu stočného hrazeného za odvádění odpadních vod 

kanalizací pro veřejnou potřebu na území obce Skrbeň, ve znění dodatku č. 1. 

 

Výsledek hlasování:  pro   8 proti   1 (Bc. Vaďura) zdržel se  0 

Návrh byl schválen – Usnesení č. 5/18/2021 

 

Ad 4) Financování rekonstrukce fary 

Informaci podal starosta + viz. minulá projednávání. 

Farnost požádala o poskytnutí zápůjčky 500 tis. Kč na financování rekonstrukce fary, protože 

podmínkou čerpání úvěru je úhrada prvních faktur z vlastních zdrojů farnosti. Zápůjčka by 

byla v podstatě splacena příspěvkem, jehož poskytnutí schválilo zastupitelstvo již dříve. 

Záležitost lze vyřešit uzavřením smlouvy o poskytnutí návratné finanční výpomoci dle zákona 

č. 250/2000 Sb., přičemž by bylo ve smlouvě ustanovení, že obec promine vrácení této 

finanční výpomoci při splnění podmínek, které byly schváleny v usnesení zastupitelstva 

9/6/2019.  

Tuto návratnou finanční výpomoc však nelze poskytnout v období rozpočtového provizoria, 

ale až po schválení rozpočtu. Předpoklad - začátek března. Současně se ověřuje, zda i takovou 

smlouvu musí schválit arcibiskupství. 

Starosta upozornil, že v případě, kdyby nebyl projekt dokončen a farnost musela návratnou 

finanční výpomoc vracet, nebude žádné zajištění tohoto rizika např, formou zástavního práva 

k nemovitostem v majetku farnosti. Všichni aktéři věří, že projekt bude zdárně dokončen, 

nicméně hypotetická možnost nezdaru existuje a je nezbytné, aby si o ní byli všichni 

zastupitelé informováni. 

 

Ing. Žižlavský – potvrdil existenci rizika, na které starosta upozornil. 

Bc. Vaďura – není důvod, proč by farnost stavbu nedokončila. 

J. Fiala – je rád a vděčný, že se podařilo farnost rozhoupat a že s rekonstrukcí fary se již 

započalo.  

Bc. Vaďura – Navrhnul jako jednu z alternativně možných variant pro garanci obce zapsat do 

smlouvy i do usnesení, že pokud by farnost rekonstrukci nedokončila a neměla by finanční 

prostředky na vrácení finanční výpomocí, že obec bude mít předkupní právo na nemovitosti – 

např. přilehlé pozemky u fary. 

Starosta – to se bude řešit s právníkem při sestavování smlouvy. 
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Návrh usnesení: 

ZO ruší své usnesení č. 9/16/2019. 

ZO souhlasí se záměrem poskytnout Římskokatolické farnosti Skrbeň na financování akce 

„Komunitní centrum ve Skrbeni – stavební úpravy a přístavba fary“, návratnou finanční 

výpomoc 500.000,- Kč s možností prominutí jejího vrácení při splnění těchto podmínek: 

1) Na předmět dotace bude vydán kolaudační souhlas. 

2) Příjemce doloží, že na financování projektu nad rámec dotace poskytnuté prostřednictvím 

MAS Moravská cesta, z.s. z Integrovaného regionálního operačního programu a vlastních 

prostředků příjemce poskytlo Arcibiskupství Olomoucké nejméně 500 000 Kč. 

3) Ve prospěch obce Skrbeň bude zřízeno předkupní právo k objektu č.p. 104 a pozemkům 

p.č. st. 5/2 – zastavěná plocha a nádvoří a p.č. 92 – zahrada v k.ú. Skrbeň s tím, že  

v případě prodeje fary jinému subjektu vrátí příjemce poskytovateli finanční prostředky, 

které poskytovatel poskytl na realizaci projektu.  

4) Příjemce se písemně zaváže, že užívání fary bude pro skrbeňské spolky a obdobné obecní 

aktivity nejméně po dobu, po kterou bude obec Skrbeň hradit náklady na provoz 

komunitního centra, bezplatné. 

 

 

Výsledek hlasování:  pro  7     proti  2 (J. Zlámal, Ing. Gabrlíková) zdržel se  0   

Návrh byl schválen – Usnesení č. 6/18/2021 

 

 

Ad 5) Vlajka pro Tibet 

Spolek Lungta jako každoročně žádá o zapojení obce do akce Vlajka pro Tibet, letos při 

příležitosti 62. výročí povstání Tibeťanů proti čínské okupaci Tibetu. Podrobnosti na 

www.lungta.cz. 

 

Návrh usnesení:  

ZO souhlasí s připojením obce k akci Vlajka pro Tibet. 

 

Výsledek hlasování:   

pro   5 Ing. Čehovský J. Zlámal, Ing. Žižlavský, Bc. Vaďura, J. Fiala  

proti   2 Ing. Vymětal, starosta 

zdržel se   2 Ing. Gabrlíková, M. Štanga 

Návrh byl schválen – Usnesení č. 7/18/2021 

 

 

Ad 6) Různé 
Výroční zprávy předsedů výborů a komise pro spolkovou činnost 

 

Kontrolní výbor – Informaci podal předseda Bc. Vaďura. 

Finanční výbor – Informaci podal předseda Ing. Žižlavský 

Komise pro spolkovou, kulturní, sportovní a společenskou – Informaci podal předseda M. 

Štanga. 

http://www.lungta.cz/
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Tříkrálová sbírka 

J. Fiala se dotázal na důvod, proč nemohla být při Tříkrálové sbírce kasička umístěna na 

Obecním úřadě. 

 

Starosta: Rozhodl tak proto, že v době vládních protiepidemických nařízení je povinen 

maximálně omezovat přítomnost osob v prostorách obecního úřadu, což by v případě umístění 

kasičky v kanceláři nebylo možné dodržet. Pokud by byla kasička umístěna v předsíni 

obecního úřadu bez dozoru, nešlo by vyloučit riziko jejího zcizení. 

 

Bc. Vaďura přečetl seznam obecních úřadů, na nichž kasička umístěna byla. Při dobré vůli by 

to mohlo jít i ve Skrbeni. 

  

Starosta odpověděl, že si za svým rozhodnutím stojí. Za prvořadé považoval minimalizaci 

rizika nákazy personálu obecního úřadu. 

 

Ing. Gabrlíková odpověděla, že kasička mohla být umístěna v obchodě, kam chodí větší 

množství lidí a že s ní J. Fiala nemusel stát u kostela. V Křelově byly kasičky ve dvou 

obchodech. 

 

L. Spurná odpověděla, že v některých obcích kasičky nebyly k dispozici vůbec a ve městech 

byly k dispozici v supermarketech a také, že všichni mohli posílat příspěvky na účet k tomu 

určený a všude zveřejňovaný. 

 

 

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:  

 

Josef Fiala dne: 

 

 

Josef Zlámal dne: 

 

 

 

Starosta:  Tomáš Spurný 


