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Zápis  

z 19. zasedání Zastupitelstva obce Skrbeň, 

které se konalo v pondělí 8. března 2021 od 18:30 v Domě služeb 

 

Účast:   při zahájení 8, od schvalování programu 9  členů zastupitelstva – viz. presenční listina 

Počet přítomných občanů:      1 

 

Určení zapisovatele:   

Ing. Markéta Gabrlíková 

pro 7 proti 0 zdržel se    1 

 

Ověřovatelé: 

 

Bc. Stanislav Vaďura 

pro 7 proti 0 zdržel se    1 

 

Josef Zlámal 

pro 7 proti 0 zdržel se    1 

 

Program: 

1. Plnění usnesení 

2. Smlouvy o věcných břemenech – ČEZ 

3. Dary a dotace z rozpočtu obce 

4. Návratná finanční výpomoc na financování rekonstrukce fary 

5. Rozpočet obce a rozpočty související, střednědobý výhled rozpočtu 

6. Různé 

 

Výsledek hlasování:  pro   9 proti   0 zdržel se    0 

Program byl schválen. 

 

 

Ad 1) Plnění usnesení 

 

Usnesení č. 1/18/2021 

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

 

Usnesení č. 2/18/2021 

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

na realizaci projektu „Stromy pro Skrbeň“.  

žádost je podaná 
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Usnesení č. 3/18/2021 

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. 

podepsáno 

 

Usnesení č. 4/18/2021 

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. 

 

Usnesení č. 5/18/2021 

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. 

 

Usnesení č. 6/18/2021 

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. 

další projednání - jeden z bodů programu 19. zasedání 

 

Usnesení č. 7/18/2021 

ZO souhlasí s připojením obce k akci Vlajka pro Tibet. 

 

bez připomínek 

 

Návrh usnesení: 

ZO bere na vědomí informaci o plnění usnesení. 

 

Výsledek hlasování:  pro   9 proti   0 zdržel se  0 

Návrh byl schválen – Usnesení č. 1/19/2021 

 



3 
 

Ad 2) Smlouvy o věcných břemenech – ČEZ 

 

a) Kabelizace rozvodné sítě 

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. 

 

bez připomínek 

 

Návrh usnesení: 

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

a dohodu o umístění stavby č. IE-12-8007363/SOBS- 023, 029, 047 k obecním pozemkům                   

p.č. 565/5, p.č. 578/3 v ulici Hynkovská a Vyhnálovská. 

 

Výsledek hlasování:  pro   9 proti   0 zdržel se  0 

Návrh byl schválen – Usnesení č. 2/19/2021 

 

b) Trafostanice, nadzemní vedení VN, podzemní vedení NN za Hradiskem 

Náhrada ze věcné břemeno 13.400,- Kč. Geometrický plán bude k dispozici na zasedání. 

 

bez připomínek 

 

Návrh usnesení: 

ZO schvaluje uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti                                      

č. IV-12-8017201/VB/2 se společností ČEZ Distribuce, a.s, k pozemkům p.č. 432/43  

a p.č. 584/2 v k.ú. Skrbeň. 

 

Výsledek hlasování:  pro   9 proti   0 zdržel se  0 

Návrh byl schválen – Usnesení č. 3/19/2021 

 

Ad 3) Dary z rozpočtu obce 

a) Dar pro „Nejste sami – mobilní hospic, z.ú“ 

Žadatel „Nejste sami – mobilní hospic, z.ú.“ požádal o poskytnutí daru 10.000.- Kč. V roce 

2020 obec poskytla stejnou částku. 

 

bez připomínek 

 

Návrh usnesení: 

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

IČ 04871243.   

Výsledek hlasování:  pro   9 proti   0 zdržel se  0 

Návrh byl schválen – Usnesení č. 4/19/2021 
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b) Dotace na podporu sportovních, zájmových a jiných obdobných aktivit 

V roce 2020 poskytla dotaci pro 38 dětí, v roce2019 pro 75 dětí. Pokles je způsoben dopadem 

zákazu většiny typů podporovaných aktivit z důvodu epidemie. Starosta navrhuje ponechat 

částku 700,- Kč, dotace vyplácet zpětně na skutečně realizované aktivity.  

 

bez připomínek 

 

Návrh usnesení: 

ZO schvaluje dotaci poskytovanou dle Zásad pro poskytování dotací a darů z rozpočtu obce 

Skrbeň na podporu sportovních, zájmových a jiných obdobných aktivit pro rok 2021 ve výši 

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. 5/19/2021 

 

c) Dar pro Jdeme Autistům Naproti z.s. 

Žádost byla rozeslána elektronicky 1.3.2021. Služba je poskytována dítěti, které dříve 

využívalo služeb jiného subjektu – Středisko rané péče SPRP, pobočka Olomouc, jemuž obec 

Skrbeň rovněž poskytovala dotaci. 

bez připomínek 

 

Návrh usnesení: 

ZO schvaluje poskytnutí daru 20.000,- Kč pro Jdeme Autistům Naproti z.s., IČ 27041972. 

 

Výsledek hlasování:  pro   9 proti   0 zdržel se  0 

Návrh byl schválen – Usnesení č. 6/19/2021 

 

d) Žádost o finanční podporu pro „Zdravotní klaun, o.p.s.“ 

V příloze je žádost o finanční podporu výše uvedeného subjektu. Další informace na 

www.zdravotniklaun.cz. Starosta vyjádřil názor, že tato žádost dává spíše prostor soukromé 

iniciativě členů zastupitelstva. 

 

Návrh usnesení: 

ZO neschvaluje poskytnutí daru pro Zdravotní klaun, o.p.s. 

 

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

Návrh byl schválen – Usnesení č. 7/19/2021 

 

Ad 4) Návratná finanční výpomoc na financování rekonstrukce fary 

V příloze je návrh Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí návratné finanční výpomoci  

z rozpočtu obce Skrbeň Římskokatolické farnosti Skrbeň. Dne 8. února byl P. Jiroutovi                

e-mailem zaslán návrh smlouvy o návratné finanční výpomoci včetně přílohy č. 1 (žádost)               

a č. 2 (finanční vyúčtování). 

http://www.zdravotniklaun.cz/
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Dobrý den, pane faráři, 

sděluji vám, že zastupitelstvo obce Skrbeň schválilo záměr poskytnout na rekonstrukci fary 

návratnou finanční výpomoc s možností prominutí jejího vrácení při splnění stanovených 

podmínek. V příloze posílám návrh příslušné smlouvy včetně příloh. Jednou z nich je 

žádost, kterou je třeba vyplnit a podat na OÚ Skrbeň. Protože návratnou finanční výpomoc 

poskytneme dle zákona č. 250/2000 Sb., musí i žádost obsahovat stanovené údaje. 

K návrhu smlouvy jsme použili vzor respektující ustanovení zákona 250/2000 Sb. a náš 

advokát doformuloval podmínky prominutí vrácení výpomoci – viz článek IV. Smlouvy 

(odpovídají schválenému usnesení). 

Prosím o případné připomínky k návrhu a také o doplnění termínů do čl. 1.2 a návazně do 

čl. 3.1 a 4.1 a). Připomínkovat můžete samozřejmě i jiné termíny a lhůty uvedené v návrhu. 

Kolegové zastupitelé tento návrh dostávají současně s vámi, takže nevylučuji i nějaké 

připomínky z jejich strany.  

Nejbližší zasedání zastupitelstva, na kterém by mohla být smlouva schválena, se bude 

konat pravděpodobně 8. března. 

V případě jakýchkoliv nejasností se ozvěte. 

 

Dne 3.3 večer jsme e-mailem obdrželi připomínkovaný návrh smlouvy (připomínky P. Jirout 

a Bc. Vaďura). Žádost o poskytnutí návratné finanční výpomoci ve struktuře dle přílohy č. 1 

smlouvy zatím podána nebyla. 

 

Vážený pane starosto, v příloze posílám návrh smlouvy s poznámkami, které jsme tam 

připojili na základě projednání v ekonomické radě a po konzultaci s právním oddělením. 

Protože je smlouva poměrně složitá a spojují se v ní jak finanční výpomoc tak její 

prominutí, právní oddělení arcibiskupství navrhuje uskutečnit jednání kde by se 

podrobnosti smlouvy projednaly a doladily. 

 

Starosta: Po seznámení se zaslanými připomínkami jsme doplnili „připomínky 

k připomínkám“. Takto doplněný návrh byl odeslán e-mailem panu farářovi a všem 

zastupitelům. Domnívá se, že jednání ohledně doladění podrobností má smysl až bude znát 

stanoviska zastupitelů.  

 

Žádost o poskytnutí výpomoci byla již obci doručena. Je v ní uveden termín dosažení účelu  

i termín vrácení výpomoci 1.4.2023. Ostatní termíny nijak upřesněny nebo sladěny nebyly. 

 

Na základě obdržených připomínek starosta připouští tyto změny v předloženém návrhu 

smlouvy pouze v několika případech. Než s nimi přítomné seznámí, vyzval k diskusi. 

Bc. Vaďura: Před nedávnem se stal členem ekonomické rady farnosti. Dle názoru právníků 

posuzujících návrh za farnost je smlouva špatná, není možné, aby do režimu podle zákona 

250/200 Sb. a správního řádu byly zakomponovány pasáže dle občanského zákoníku. Dle 

názoru Bc. Vaďury není teď možné z důvodu množství připomínek smlouvu schválit. Údajně 

byl vysloven i názor, že smlouva je z důvodu nevyváženosti nemravná. Arcibiskupství 

nedoporučuje takto formulovanou smlouvu uzavřít. Dle Bc. Vaďury je nezbytné vrátit se na 

začátek a vytvořit smlouvu novou, např. o poskytnutí dotace, třeba i podle vzoru použitého 

pro poskytnutí dotace prostřednictvím MAS Moravská cesta. Předložený návrh někdo „vytáhl 

ze šuplíku a nedal si práci ani některé body upravit na aktuální situaci. 
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Starosta: O postoji připomínkujících svědčí hned první připomínka („…obec je vháněna do 

pozice bankovního sektoru, kdy k provádění jednotlivých operací nemusí mít dostatečné 

zkušenosti.“). Rovněž opakování názoru, že se jedná o obcházení zákona není namístě. 

Zahrnutí možnosti prominout vrácení výpomoci do této smlouvy byla konzultována s auditory  

na krajském úřadě.  

 

Ing. Vymětal: MAS Moravská cesta zprostředkovala dotaci 5 mil. Kč do církevního majetku, 

farnost potřebuje dalších 500 tis. Kč, které je ochotna poskytnout obec. Udělejme vše pro to, 

aby se akce zdárně dokončila. 

 

Starosta: Vrátil se k názoru Bc. Vaďury, že předkupní právo obce k objektu fary mělo být  

zřízeno pouze na dobu udržitelnosti. Protože po dobu udržitelnosti nemůže příjemce dotace 

objekt prodat, nemělo by takové předkupní právo smysl. Smysl má jen pokud bude zřízena 

trvale. Pokud farnost s návrhem smlouvy nesouhlasí, ať předloží návrh jiný a obec posoudí, 

zda je akceptovatelný. Farnost nejdříve spěchala na poskytnutí výpomoci, teď se vše ale 

oddaluje. 

 

Bc. Vaďura: Neví, proč se ve smlouvě řeší uznatelné a neuznatelné výdaje. Předkupní právo 

nikdo nerozporuje, zřejmě došlo k nepochopení.  

 

Ing. Vymětal: Všechny pojistky (překupní právo, smluvní pokuty atd.) jsou oprávněné. Obec 

projevila vstřícnost a očekává, že potřebné zajištění farnost bude akceptovat. 

 

Bc. Vaďura: Takováto ustanovení se používají až vznikne problém. V takových případech 

záleží na každém slově nebo formulaci. 

 

Ing. Žižlavský: Vzhledem k množství připomínek a nevyjasněnosti termínů a další záležitostí 

dnes není možné o smlouvě hlasovat a navrhuje ji stáhnout z programu. 

 

Bc. Vaďura: Domnívá se, že po předložení návrhu ze strany farnosti budeme ve stejném bodě, 

pouze s tím, že to bude obec/zastupitelstvo, kdo bude vyjadřovat nesouhlas s některými 

návrhy. Proto by bylo mnohem lepší uskutečnit jednání zainteresovaných a zde doprecizovat 

znění smlouvy tak, aby jej s klidným svědomím mohly akceptovat obě strany.    

 

Starosta: Nebude už iniciovat žádné jednání a nebude připravovat žádné návrhy. 

 

Ing. Žižlavský: Pokud má farnost zájem o poskytnutí finanční podpory, ať předloží vlastní 

návrh smlouvy. 

 

Starosta: Pověřme Bc. Vaďuru, aby jako člen ekonomické rady farnosti informoval zástupce 

farnosti a vyzval k předložení nového návrhu smlouvy. Pana faráře bude starosta o tomto 

informovat. 

 

J. Zlámal: Dotázal se Bc. Vaďury, zda jedná za obec nebo za farnost. 

 

Starosta: Překvapilo ho, že připomínky Bc. Vaďury přišly v e-mailu od pana faráře. Očekával, 

že člen zastupitelstva pošle své připomínky starostovi, respektive členům zastupitelstva. 
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Bc. Vaďura: Uvedl, že je poradcem farnosti pro rekonstrukci fary. Z titulu člena ekonomické 

rady se podílí na některých krocích v rámci rekonstrukce fary, zejména administrativních atd. 

Proto i jeho připomínky ke smlouvě.    

Navrhuje svolat jednání právních zástupců obou stran. 

 

Starosta: Předložený návrh je v souladu se zákonem.  

Ing. Čehovský: Podpořil návrh, aby farnost připravila svůj návrh smlouvy a ten bude 

projednán zastupitelstvem. 

 

 

Ad 5) Rozpočet obce a rozpočty související, střednědobý výhled rozpočtu 

 

Rozpočet obce 

Daňové příjmy byly navrženy dle loňské skutečnosti a odhadu zveřejněného Svazem měst a 

obcí. Předpokládané příjmy z dotací jsou nižší o 229 tis., protože u akce „Obnova interiéru 

klubovny Domu služeb“ v rozporu s předchozími konzultacemi Ministerstvo pro místní 

rozvoj zařadilo svislou zvedací plošinu do neuznatelných výdajů (řeší bezbariérovost, což 

není předmětem využitého dotačního titulu). 

S návrhem rozpočtu souvisí příspěvek obce jakožto zřizovatele pro školu ve výši 1,6 mil. Kč. 

Vychází z návrhu, který předložila ředitelka školy. Obsahuje příspěvek obce na pořízení 

pomůcek, které jinak hradí rodiče (z dosavadních 500,- Kč se zvyšuje na 700,- Kč), a 

příspěvek na zajištění plaveckého výcviku pro případ, že dojde k rozvolnění a plavecký 

výcvik bude možné uskutečnit.  

Stručný komentář je vedle tabulky u jednotlivých položek. 

Návrh rozpočtu byl zveřejněn na úřední desce od 19.2.2021. Žádné připomínky předloženy 

nebyly. 

Z důvodu schválení daru pro Jdeme Autistů Naproti je třeba návrh upravit na § 4371 (přidává 

se 8.000,-) a z toho odvozeně na § 8115 v celkových výdajích. Bez připomínek, hlasovalo se              

o takto upraveném návrhu. 

 

Návrh usnesení: 

ZO schvaluje rozpočet obce na rok 2021.  

Součástí rozpočtu je příspěvek zřizovatele pro Základní školu a mateřskou školu Skrbeň, p.o. 

ve výši 1.600.000,- Kč. V této částce je zahrnut příspěvek 700,- Kč/žáka na pořízení pomůcek 

jinak hrazených rodiči.   

Výsledek hlasování:  pro   9 proti   0 zdržel se  0 

Návrh byl schválen – Usnesení č. 8/19/2021 

 

Fond obnovy a rozvoje splaškové kanalizace 

Příjmy: odpisy z roku 2020 

Výdaje: 400 tis. Kč na nákup čerpadel a výtlačných sestav 

 

bez připomínek 

 

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

2021. 

 

Výsledek hlasování:  pro   9 proti   0 zdržel se  0 

Návrh byl schválen – Usnesení č. 9/19/2021 

Sociální fond 

Od letošního roku legislativa umožňuje poskytování tzv. stravenkového paušálu, který může 

nahradit stravenky nebo jiný dosavadní způsob úhrady stravování. Ve Skrbeni se doposud 

přispívá 30,- Kč na oběd odebraný ve školní jídelně. Obědy z jídelny ale neodebírají všichni 

zaměstnanci, a tak jsou znevýhodněni, jiný obdobný bonus nedostávají. Zavedení 

stravenkového paušálu by se toto odstranilo a bylo by na rozhodnutí každého, zda bude 

odebírat obědy ze školní jídelny nebo si stravu zajistí jiným způsobem.  

V příloze je návrh upravených pravidel hospodaření Sociálního fondu a návrh rozpočtu  

a rozpočtu Fondu. Návrh předpokládá příspěvek 50,- Kč za odpracovanou směnu.  

 

bez připomínek 

 

Návrh usnesení: 

ZO schvaluje s účinností od 1.4.2021 pravidla hospodaření Sociálního fondu obce Skrbeň. 

 

Výsledek hlasování:  pro   9 proti   0 zdržel se 0  

Návrh byl schválen – Usnesení č. 10/19/2020 

Návrh usnesení: 

ZO schvaluje rozpočet Sociálního fondu obce Skrbeň na rok 2021. 

 

Výsledek hlasování:  pro   9 proti   0 zdržel se  0 

Návrh byl schválen – Usnesení č. 11/19/2021 

 

 

Střednědobý výhled rozpočtu obce 

Tento dokument se sestavuje na 2 až 5 let následujících po roce, na který se sestavuje 

rozpočet. Návrh je sestaven na období 2022-2025 a obsahuje velké investiční akce. 

Předpoklad rekonstrukce průtahu v ul. Jos Fialy a veřejného osvětlení Vyhnálov a okolí v roce 

2022 vychází z dosavadních polooficiálních informací. Časové zařazení dalších akcí není 

ničím určeno. Návrh střednědobého výhledu rozpočtu byl zveřejněn na úřední desce od 

19.2.2021. Žádné připomínky předloženy nebyly. 

 

Bc. Vaďura: Olomoucký kraj údajně uvažuje o přehodnocení priorit v investičních akcích, 

což by mohlo znamenat odložení rekonstrukce silnice v ulici Jos. Fialy. Máme nějaké 

informace? 

 

Starosta: Zpracování projektové dokumentace je zadáno, o odložení akce se zatím nikdo 

oficiálně nevyjádřil. Obec by měla být připravena. 
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Návrh usnesení: 

ZO schvaluje střednědobý výhled rozpočtu obce na období 2022-2025. 

 

Výsledek hlasování:  pro   9 proti   0 zdržel se  0 

Návrh byl schválen – Usnesení č. 12/19/2021 

Ad 6) Různé 

 

a) Přezkoumání hospodaření obce 

Krajský úřad provedl v únoru přezkoumání hospodaření obce za rok 2020 s výsledkem 

„Nebyly zjištěny chyby a nedostatky“. Zpráva je v příloze a bude součástí závěrečného účtu 

obce. Starosta navrhl, aby jako doposud byl o přezkoumání hospodaření obce za rok 2021 

požádán krajský úřad. 

 

bez připomínek 

 

Návrh usnesení: 

ZO schvaluje, aby o přezkoumání hospodaření obce Skrbeň za rok 2021 byl požádán Krajský 

úřad Olomouckého kraje. 

 

Výsledek hlasování:  pro   9 proti   0 zdržel se  0 

Návrh byl schválen – Usnesení č. 13/19/2021 

 

b) Podnět starosty SDH Skrbeň – dotační možnosti na sportoviště 

Pan Obšel, starosta SDH Skrbeň upozornil na dotace poskytované Národní sportovní 

agenturou na výstavbu nebo technické zhodnocení sportovních areálů včetně hasičských 

cvičišť. Dává na zvážení, zda nevyužít tuto příležitost pro dostavbu zázemí ve sportovním 

areálu u nádraží a na úpravu plochy za Domem služeb. Na agenturu jsme poslali dotaz, zda 

lze dotaci čerpat i na vybudování sociálního zařízení a šaten bez toho, že by objekt obsahoval 

i tělocvičnu, hernu apod. Na odpověď čekáme. 

 

Bc. Vaďura: Obdobnou dotaci poskytuje Olomoucký kraj.  

Starosta: Víme o tom, ale tak jak tak nemáme jasno o tom, co chceme na hřišti postavit. Zatím 

jsme návrhy Ing. Gabrlíkové a Ing. Čehovského pouze vzali na vědomí. 

Ing. Čehovský: Veřejná presentace návrhů by se mohla provést formou kina přímo na hřišti. 

Bc. Vaďura: Nabízí se možnost presentace v Inforu. 

Ing. Vymětal: Podle jeho názoru by obec měla vybudovat dostatečně kapacitní tělocvičnu, 

která by sloužila škole i veřejnosti. Měla by být blízko školy, proto navrhuje využít 

prostranství za Domem služeb a k této ploše přikoupit část areálu statku. 

Bc. Vaďura: Vybudování tělocvičny je finančně náročné. Musela by být využívána komerčně, 

jinak by nebyla využita. 

J. Fiala: Jako příklad tělocvičny sloužící škole i veřejnosti uvedl tělocvičnu v Břestu. 

Ing. Žižlavský: Nejdříve bude nezbytné zjistit, zda majitel statku bude ochoten požadovanou 

část obci prodat. V každém případě doporučuje na hřišti vybudovat alespoň minimální 

hygienické zařízení. 

 

 

c) Žádost o dotaci na vybavení obecního sálu 
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MAS Moravská cesta vyhlásila výzvu k předkládání žádostí o dotace se zaměřením „Základní 

služby a obnova vesnic ve venkovských oblastech“. Spadá sem i možnost dotace na vybavení 

sálu (stoly, židle). Dotace je 80 %.  

Po posouzení stavu vybavení a potřebnosti obměny je možné požádat o dotaci jen na část 

vybavení. 

 

 

Ing. Čehovský: Je všechen nábytek ve špatném stavu? 

Starosta: Všechen ne, ale průběžně jsou vyřazované poškozené židle, některé stoly jsou také 

v horším stavu. 

Ing. Žižlavský: Nebude vhodné vyměnit i podlahu (parkety), ve kterých je červotoč, který by 

mohl napadnout i nábytek? 

 

Počet a druh nábytku, na který bude žádána dotace, upřesní pan Štanga se starostou. 

 

Návrh usnesení: 

ZO souhlasí s podáním žádosti o dotaci na obnovu vybavení obecního sálu v rámci 6. výzvy 

MAS Moravská cesta k předkládání žádostí o dotace z Programu rozvoje venkova.   

 

Výsledek hlasování:  pro   9 proti   0 zdržel se  0  

Návrh byl schválen – Usnesení č. 14/19/2021 

 

 

d) Výsadba květin podél silnice v ul. Hlavní 

Ing. Žáková připravila návrh výsadby květin podél rekonstruované silnice v ulici Hlavní. 

Návrh řeší výsadbu na k tomu vytvořených „ostrůvcích“, na záhonech před obchodem a na 

ploše před bytovým domem Hlavní 21. 

Smíšené záhony cibulovin, bylin a keřů jsou navrženy tak, aby od brzkého jara postupně 

nakvétaly nejprve cibuloviny, pak pivoňky, růže, šalvěje, perovskie a ostatní trvalky. Cílem 

je, aby v každou vegetační dobu byly v záhoně kvetoucí vegetační prvky, a aby odkvetlé 

cibuloviny přerostly vyšší kvetoucí byliny. Záhony budou zamulčovány kůrou.  Před 

výsadbou je důležité plochu opakovaně ošetřit chemickým postřikem proti úporným plevelům 

jako je pýr nebo bršlice. Vlastní založení záhonů se doporučuje v srpnu-září.  

Na ploše před bytovým domem je navržena výsadba Spiraea nipponica Snowmound (tavolník 

niponský), což je bohatě kvetoucí keř dorůstající do výšky 1,0 - 1,5 m.  

Na návrh Ing. Čehovského podpořený Ing. Žižlavským mohou být na vhodných místech 

vysazeny také muchovníky. 

Dále bude vhodné nabídnout majitelům přilehlých domů, kteří budou mít zájem sami si 

vysadit a udržovat záhony „pod okny“, poskytnutí určitého počtu sazenic květin, které budou 

použity v „ostrůvcích“, k nimž by si lidé sami pořídili a vysadili další květiny podle svého 

uvážení. V diskusi bylo potvrzeno, že pro poskytnutí sazenic před jednotlivými domy „pod 

okny“ nebude stanoven žádný limit a bude záležet na zájmu občanů. 

Bc. Vaďura tlumočil zájem žen, které se starají o kostel a jeho okolí, o vysazení květin mezi 

kostel a silnici s tím, že o tyto záhony budou pečovat. 

 

 

e) Úhrada nákladů na pořízení změny územního plánu 
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Ředitelství silnic a dálnic ČR v zastoupení SHB, akciová společnost, předložilo podáním 

doručeným Obecnímu úřadu Skrbeň dne 14.7.2020 návrh na změnu územního plánu 

zkráceným postupem v souvislosti se stavbou „D35 Skrbeň – odpočívka, DUSP + IČ“. 

Zastupitelstvo obce schválilo usnesením č. 2/16/2020 ze dne 15.9.2020 pořízení souboru 

změn č. 1 Územního plánu Skrbeň. Součástí souboru změn je i výše uvedený návrh.               

Náklady na zpracování všech etap procesu dle stavebního zákona budou 67.000,- Kč.                  

Dle § 45 odst. 4 a § 55a odst. 2 Stavebního zákona může obec po navrhovateli požadovat 

úhradu příslušných nákladů. Předmětem změny byly i jiné úpravy využití ploch atd. Podle 

zpracovatelky paní Ing. arch. Čehovské však zásadní změny a s tím spojené úkony souvisely 

především s akcí ředitelství silnic a dálnic. Starosta navrhuje požadovat po ŘSD 70 % 

celkových nákladů, tj. 46.900,- Kč. 

 

Stavební zákon - § 45 Úhrada nákladů na pořízení územního plánu 

(1) Náklady na zpracování územního plánu nebo jeho změny projektantem, na vyhodnocení 

vlivů na udržitelný rozvoj území a na vyhotovení úplného znění územního plánu po jeho změně 

hradí obec, která rozhodla o pořízení. 

(2) Pokud pořízení změny územního plánu vyplývá ze zásad územního rozvoje nebo z jejich 

aktualizace, hradí takto vyvolané náklady kraj, s výjimkou případů, kdy příslušná část 

aktualizace zásad územního rozvoje, která změnu územního plánu vyvolala, byla vydána na 

základě výhradní potřeby dotčené obce. 

(3) Náklady spojené s projednáním územního plánu hradí pořizovatel. Náklady na nezbytné 

mapové podklady uhradí obec, pro kterou pořizuje územní plán úřad územního plánování, 

pokud se obce nedohodnou jinak. 

(4) Pokud je pořízení změny územního plánu vyvoláno výhradní potřebou navrhovatele, může 

obec podmínit její pořízení částečnou nebo úplnou úhradou nákladů uvedených v § 55a odst. 

2 písm. f) navrhovatelem. 

 

Zkrácený postup pořizování územního plánu - § 55a, odst. 2 

f) návrh úhrady nákladů na zpracování změny územního plánu, vyhodnocení vlivů na 

udržitelný rozvoj území, pokud se zpracovává, vyhotovení úplného znění územního plánu po 

jeho změně, náklady na zpracování změn regulačních plánů touto změnou vyvolaných a 

vyhotovení úplného znění regulačních plánů po jejich změně, popřípadě náklady podle § 71 

odst. 7. 

(6) Zastupitelstvo obce může podmínit pořízení změny územního plánu úhradou nákladů 

uvedených v odstavci 2 písm. f) navrhovatelem. 

 

bez připomínek 

 

Návrh usnesení: 

ZO schvaluje podmínění pořízení změny územního plánu dle návrhu Ředitelství silnic  

a dálnic souvisejícího se stavbou „D35 Skrbeň – odpočívka, DUSP + IČ“ úhradou části 

příslušných nákladů ve výši 46.900,- Kč navrhovatelem.  

 

Výsledek hlasování:  pro   8 proti   0 zdržel se  1 (Ing. Čehovský) 

Návrh byl schválen – Usnesení č. 15/19/2021 
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f) Žádost o vyjádření k umístění kabelu 

Společnost Signalbau, a.s. prostřednictvím projektanta Ing. Tichého žádá zastupitelstvo              

o vyjádření k umístění kabelu stavby ČEZ Distibuce, a.s. „Skrbeň, Hynkovská – obnova 

DTS,kNN,vNN“ číslo stavby ČEZ: IE-12-8007363. Problematická místa jsou u domů 

V Oleškách 335/12 (Patákovi) a 302/20 (Navrátilovi) v ulici V Oleškách. 

 

Již v průběhu přípravy projektu starosta projektanta upozorňoval na souběh vodovodu a 

dešťové kanalizace. Mezi těmito potrubími je malá vzdálenost. Pokud by do této mezery byl 

umístěn kabel, nebyly by dodrženy jeho vzdálenosti od sousedních sítí, stanovené příslušnou 

normou: 

kabel – vodovod 40 cm, kabel – kanalizace 50 cm, v součtu tedy mezi vodovodem a 

kanalizací min. 90 cm + šířka kabelového vedení. 

Vzdálenosti se měří od vnějších stěn potrubí nebo kabelů apod., nikoliv od jejich osy. 

Před domem Patákových je vzdálenost mezi vodovodem a kanalizací cca 70 cm, před domem 

Navrátilových cca 85 cm. Vzhledem k tomu, že je kanalizace uložena poměrně mělko, lze 

předpokládat její obetonování. Potom by byla vzdálenost ještě menší. 

Ze strany obce to není neochota umožnit umísti kabel na obecním pozemku, ale snaha předejít 

budoucím komplikacím při údržbě a opravách vodovodu a kanalizace, když jiní majitelé 

domů s umístěním kabelu na svých pozemcích souhlasili. Na starostův popud oslovil 

projektant správce vodovodu Moravskou vodárenskou, a.s., zda by souhlasili s nějakou 

výjimkou. Vyjádření zatím k dispozici není, mezitím projektant požádal o projednání 

v zastupitelstvu. 

Žádost o vyjádření je v příloze, kóty zde uvedené jsou vztaženy k osám potrubí. 

 

Přítomný pan Jaroslav Paták ml., majitel jednoho z domů, před nímž není uložení kabelu 

dořešeno, informoval přítomné o důvodech, proč nesouhlasí s umístěním kabelové trasy na 

svém pozemku (upravený vjezd a vstup do domu, už tak velké množství sítí na jeho pozemku 

umístěných a riziko jejich neustálých oprav – telefon, optický kabel, veřejné osvětlení). 

Předložil také fotografie současného stavu okolí svého domu. Uvedl, že starostovi dříve 

navrhoval, aby se pod jeho vjezdem apod. předem položila chránička na budoucí optické a 

jiné kabely. 

Starosta: V té době nebylo vůbec zřejmé, kolik a jakých kabelů zde bude pokládáno. Zdaleka 

ne všechny takto předem položené chráničky lze potom využít.  

J. Paták: Při úpravách pozemků na protější straně ulice tam mohlo být přeloženo veřejné 

osvětlení vedené nyní na soukromých pozemcích. 

Starosta: Zásadní problém vznikl tím, že při povolování výstavy nebyl uplatňován požadavek 

na odstup domů, respektive hranic pozemků tak, aby ulice byla široká jako na svém začátku           

u křižovatky s ulicí Nádražní. 

 

Návrh usnesení: 

ZO souhlasí s umístěním kabelu stavby ČEZ Distibuce, a.s. „Skrbeň, Hynkovská – obnova 

DTS,kNN,vNN“ číslo stavby ČEZ: IE-12-8007363 na obecních pozemcích za předpokladu 

dodržení příslušných norem pro odstupové vzdálenosti, případně po schválení výjimek  

ze strany správců dotčených inženýrských sítí.  

 

Výsledek hlasování:  pro   9 proti   0 zdržel se  0  

Návrh byl schválen – Usnesení č. 16/19/2021 
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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: Ing. Markéta Gabrlíková 

 

 

 

 

Ověřovatelé:  

 

Bc. Stanislav Vaďura  

dne: 

 

 

 

 

Josef Zlámal  

dne: 

 

 

 

Starosta:  Tomáš Spurný  

dne: 

 


