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Zápis  
 

z 2. zasedání Zastupitelstva obce Skrbeň,  

které se konalo 26.11.2018 v Domě služeb 

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

 

 
Účast:  9 členů zastupitelstva – viz. presenční listina 

   

Počet přítomných občanů: 1 

 

 

Složení slibu člena zastupitelstva obce 

Pan Josef Zlámal, který se nemohl zúčastnit ustavujícího zasedání, složil na výzvu starosty 

slib člena zastupitelstva obce. 

 

 

Určení zapisovatele:   

Lenka Spurná  

 

pro 9 proti 0 zdržel se    0 

 

 

Ověřovatelé: 

Ing. arch. Viktor Čehovský  

 

pro 8 proti 0 zdržel se    1 

     

   

Ing. Vladimír Vymětal 

pro 8 proti 0 zdržel se    1 

 

 
Program: 

1. Nabídka pozemků u nadjezdu přes D35 u Křepelky 

2. Obecně závazná vyhláška obce o místním poplatku „za odpad“ na rok 2019 

3. Věcná břemena  

4. Rozpočtové provizorium 

5. Provádění rozpočtových změn 

6. Petice – odstranění zpomalovacích prahů v Hynkovské ulici 

7. Zastupování obce v MAS Moravská cesta 

8. Zastupování obce ve Vodohospodářské společnosti Olomouc, a.s. 

9. Různé 

 

 

pro 9 proti 0 zdržel se    0 

 

Program byl schválen 9 hlasy. 
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Ad 1) Nabídka pozemků u nadjezdu před D35 u Křepelky 

Podrobné informace viz podklady pro poradní zasedání konané 12. listopadu 2018. 

 

Informaci podal starosta a navrhl převést pozemky včetně mostu na jiný státní subjekt – 

například Správu silnic a dálnic, s.p. 

 

Bc. Vaďura informoval, že mu byl doručen e-mail od osoby, kterou odmítl uvést a která se 

dotázala, zda a s kým byla vedena jednání a namítla, že se ve věci ze strany úřadu nejedná 

dostatečně.  

Starosta vysvětlil, že jednání byla vedena především s likvidátorem, který úřad obeslal 

s nabídkou na odkup předmětných pozemků.  

 

Ing. Žižlavský - dotaz Bc. Vaďurovi – chtěl by vědět a slyšet víc od odesílatele e-mailu. 

Dle jeho názoru není tento člověk obeznámen se současnou situací. Odpověď nebyla podána. 

 

Bc. Vaďura navrhl řešit tuto záležitost soudní cestou.  

Starosta vysvětlil, že k řešení pomocí soudů není momentálně vhodná doba a že se prvořadě 

povedou další jednání s likvidátorem popřípadě jinými státními orgány. 

 

 

Návrh usnesení: 

ZO nesouhlasí se záměrem likvidátora Zemědělského podniku Razová, s.p. v likvidaci –                  

s postupným převodem nadjezdu přes D 35 u motorestu Zlatá Křepelka a souvisejících 

pozemků p.č. 581/4 a p.č. 581/12 z majetku státu do majetku jiných, zejména soukromých 

subjektů a požaduje, aby nadjezd i související pozemky byly jakožto jeden funkční celek 

ponechány v majetku státu.  

Pověřuje starostu jednáním se všemi zainteresovanými orgány a institucemi v zájmu dosažení 

tohoto cíle. 

 

Výsledek hlasování:  Pro  9  Proti   0 Zdržel se    0 

Návrh byl schválen – Usnesení č. 1/2/2018 

 

 

Ad 2) Obecně závazná vyhláška obce o místním poplatku „za odpad“ na rok 2019 

Členové zastupitelstva dostali přehled nákladů na odpadové hospodářství jako podklady pro 

stanovení poplatku na rok 2019. Záležitost projednal finanční výbor a navrhl stanovit poplatek 

ve výši 444,- Kč/osobu/rok. Zprávu o tom včetně zdůvodnění přednesl předseda finančního 

výboru Ing. Žižlavský. 

 

 

Ing. Čehovský – navrhl v rámci šetření nákladů k možnosti používání bionádob poskytnout 

občanům také kompostéry a zjistit možnost získat dotace na nákup těchto kompostérů. 

Starosta prověří momentální a budoucí možnosti k získání dotací. 

 

Bc. Vaďura – motivovat občany k většímu třídění odpadů.  

Ing. Žižlavský si myslí, že občané Skrbeně třídí velmi dobře a je to znát ze srovnání 

s ostatními obcemi i z kalkulací technických služeb. Navíc si myslí, že je to jen v lidech, kdo 

chce, ten třídí a kdo nechce, toho obvykle ani finanční motivace nedonutí.  
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Bc. Vaďura – navrhl vybavit každou domácnost, která o to projeví zájem žlutými popelnicemi 

na plasty, nebo označenými pytli, podle kterých by se mohla občanům příznat sleva za vyšší 

míru třídění. 

Ing. Žižlavský – popelnice ke každému domu by jen zvýšily náklady na svoz odpadů a bylo 

by to neekologické. Pytle by při svozu byly poházeny po obci a nevypadalo by to dobře a při 

větším větru by po cestách poletovaly. Navíc si myslí, že kontrolou a „odměňováním“ 

občanů, kteří vytřídí více plastů bychom paradoxně  zvýhodnili ty, kteří si kupují např. nápoje 

v PET lahvích a nikoli občany, kteří si nápoje v plastu ani nekoupí. 

Ing. Gabrlíková - zastavování a rozjíždění nákladního auta je neekologické a navíc by to  

obyvatele obtěžovalo, co se týká hlučnosti ale i zvýšením výfukových zplodin. 

Přítomný občan pan Přidal – navrhl přidat kontejnery na plasty. Také se mu nelíbí, že svoz 

nebezpečného odpadu se tento rok prováděl už jen na jednom místě v omezeném čase, je to 

podle něj nedostačující a dále navrhl možnost spolupráce s technickými službami k užívání 

sběrného dvora v Olomouci také pro naše občany. 

Starosta – zváží možnost spolupráce, také možnost například třikrát přistavení kontejneru za 

rok a případně vhodné místo pro trvalé umístění kontejneru. 

 

 

Návrh usnesení: 

ZO schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2018, o místním poplatku za provoz systému 

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

Poplatek na rok 2019 je stanoven na 444,- Kč za osobu. 

 

Výsledek hlasování:  Pro  9  Proti   0 Zdržel se   0 

Návrh byl schválen – Usnesení č. 2/2/2018 

 

 

Ad 3) Věcná břemena  

Informaci podal starosta. 

 

a) Na pozemcích p.č. 432/41, 53, 55, 57 (malé pozemky mezi stavebními parcelami na 

komunikací na konci ulice Hynkovská) zřídil předchozí vlastník věcná břemena zajišťující 

vzájemnou ochotu budoucích vlastníků umožnit prodloužení inženýrských sítí pro 

sousedící parcelu. Pozemky jsou už ve vlastnictví obce, stejně tak jako prodloužený 

vodovod a kanalizace, věcné břemeno je nadbytečné a může být zrušeno. Podrobný popis 

je v příloze. 

 

 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Skrbeň, jako výlučný vlastník pozemků p.č. 432/41, 432/53, 432/55 a 

432/57, vše ostatní plocha, v k.ú. Skrbeň zrušuje v plném rozsahu všechna věcná břemena 

zapsaná v katastru nemovitostí na LV č. 10001 v k.ú. a obec Skrbeň kupní smlouvou se 

zřízením služebnosti uzavřenou dne 27.6.2016 pod č.j. V-11928/2016, zápis proveden dne 

24.8.2016, s právními účinky zápisu ke dni 12.7.2016, pro pozemky p.č. 432/41 orná půda, 

p.č. 432/53 orná půda, p.č. 432/55 orná půda a p.č. 432/57 orná půda. 

 

Výsledek hlasování:  Pro   9 Proti   0 Zdržel se    0 

Návrh byl schválen – Usnesení č. 3/2/2018 
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b) Smlouvy se společností ČEZ Distribuce  

Připojení rodinných domů v ulici Za Humny, Příčná a Hynkovská: 

 

 

Návrh usnesení (Za Humny): 

ZO schvaluje záměr zřídit věcné břemeno na p.č. 608/1 – ostatní plocha v k.ú. Skrbeň a 

uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV-12-8012287/VB/001 se 

společností ČEZ Distribuce, a.s. 

 

Výsledek hlasování:  Pro   9 Proti   0 Zdržel se    0 

Návrh byl schválen – Usnesení č. 4/2/2018 

 

 

 

Návrh usnesení (Hynkovská): 

ZO schvaluje záměr zřídit věcné břemeno na p.č. 432/41 - ostatní plocha a 432/53 – ostatní 

plocha v k.ú. Skrbeň a uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV-12-

8014816/VB/001 se společností ČEZ Distribuce, a.s. 

 

Výsledek hlasování:  Pro  9  Proti   0 Zdržel se    0 

Návrh byl schválen – Usnesení č. 5/2/2018 

 

 

 

Návrh usnesení (Příčná): 

ZO schvaluje záměr zřídit věcné břemeno na p.č. 431/3, 432/46, 666/3 a 667/1, vše ostatní 

plocha v k.ú. Skrbeň a uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV-12-

8014817/VB/001 se společností ČEZ Distribuce, a.s. 

 

Výsledek hlasování:  Pro   9 Proti   0 Zdržel se    0 

Návrh byl schválen – Usnesení č. 6/2/2018 

 

 

 

Ad 4)  Rozpočtové provizorium  

Vzhledem k tomu, že rozpočet obce na rok 2019 bude projednán a schválen zřejmě až během 

1. čtvrtletí 2019, musí být do doby schválení rozpočtu schváleno rozpočtové provizorium 

včetně jeho pravidel. 

 

 

Bc. Vaďura – nechápe proč se má schvalovat rozpočtové provizorium, proč finanční výbor 

nesestavil návrh rozpočtu dříve, proč se podle něj zbytečně čeká až na příští rok.  

Ing. Žižlavský – finanční výbor rozpočet nesestavuje. 

Starosta a Ing. Žižlavský - vysvětlili, proč je potřeba provizorium a proč je vhodné návrh 

rozpočtu zpracovat až po ukončení celého předcházejícího roku.  
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Návrh usnesení: 

ZO schvaluje rozpočtové provizorium pro hospodaření obce v roce 2019 do doby schválení 

rozpočtu obce, nejdéle do 30.4.2019. Rozpočtové provizorium se řídí těmito pravidly: 

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

přesáhnout 30% výdajů v roce 2018. 

b) Hrazeny budou výdaje, které je obec povinna hradit na základě uzavřených smluv                        

a závazků.  

c) Základní škola a mateřská škola Skrbeň, p.o. obdrží v lednu 2019 neinvestiční dotaci na 

provoz ve výši 1/3 dotace podle skutečnosti z roku 2018.  

 

Výsledek hlasování:  Pro   8 Proti   0 Zdržel se    1 (Bc. Vaďura) 

Návrh byl schválen – Usnesení č. 7/2/2018 

 

 

Ad 5) Zmocnění k provádění rozpočtových opatření 
Pro případ, že by bylo v období od posledního zasedání zastupitelstva do konce roku nutno 

provádět rozpočtová opatření, která jsou v kompetenci zastupitelstva, využívá se možnosti 

dané § 102 odst. (2), písm. a) zákona o obcích, dle které rada obce, v našem případě starosta, 

provádí rozpočtová opatření v rozsahu stanoveném zastupitelstvem. 

 

Bc. Vaďura se dotázal, proč je takovéto zmocnění potřeba, když během roku platí zmocnění 

do 100 tis. pro jednotlivé kapitoly výdajů.  

Starosta to zdůvodnil potřebou „pojistky“ pro nepředvídané situace typu havárie apod. 

 

 

Návrh usnesení: 

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

2018. O provedených rozpočtových změnách bude starosta informovat zastupitelstvo obce na 

nejbližším zasedání. 

 

Výsledek hlasování:  Pro   8 Proti   0 Zdržel se    1 (Bc. Vaďura) 

Návrh byl schválen – Usnesení č. 8/2/2018 

 

 

 

Ad 6) Petice – odstranění zpomalovacích prahů v Hynkovské ulici 

Informaci podal starosta. 

Dva demontovatelné zpomalovací prahy v Hynkovské ulici byly instalovány v roce 2009. 

Impulzem byla dopravní nehoda, ke které zde došlo. Před instalací prahů byli občané se 

záměrem seznámeni a podpisem vyjádřili souhlas (z každého domu jeden podpis). 

Postupně ale začaly stížnosti na hluk a otřesy vznikající při projíždění těžších vozidel. 

Výsledkem je petice podepsaná 22 občany adresovaná zastupitelstvu obce, žádající trvalé 

odstranění prahů. Prahy byly přechodně demontovány už několikrát (při řepné kampani nebo 

při soustředěné přepravě zeminy). Není problém žádosti vyhovět, je ale riziko rychlé jízdy 

vozidel. Řešením by mohl být stavebně upravený zpomalovací práh, u kterého nedochází 

k takovým otřesům, což je ale opatření nákladné a nevratné. 
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Přítomný občan pan Přidal – v ulici Hynkovská je velký provoz a po odstranění 

zpomalovacích prahů se navíc ještě více zrychlí. Podle něj by prahy měly být zachovány, jen 

je například posunout více mimo úsek s obytnými domy, a předložil návrh v podobě plánku – 

poblíž křižovatky Hynkovské, Příčné a Dvorské a na druhé straně až za konec ulice směrem                   

k Hynkovu. 

Starosta – bude jednat s firmou SEKNE o tom, zda lze stávající konstrukční provedení 

zpomalovacích prahů nahradit jiným typem. 

 

 

 

Návrh usnesení: 

ZO bere na vědomí petici za odstranění stávajících zpomalovacích prahů v Hynkovské ulici a 

ukládá starostovi zajistit návrh alternativního řešení. 

 

Výsledek hlasování:  Pro   9 Proti   0 Zdržel se    0 

Návrh byl schválen – Usnesení č. 9/2/2018 

 

 

 

Ad 7) Zastupování obce v MAS Moravská cesta 

Obec Skrbeň je zakládajícím členem místní akční skupiny MAS Moravská cesta, z.s. Veškeré 

informace o tomto spolku jsou na www.moravska-cesta.cz. Zástupcem obce je doposud 

Tomáš Spurný. S ohledem na proběhlé komunální volby je třeba určit zástupce obce pro nové 

volební období. 

 

Ing. Gabrlíková navrhla Tomáše Spurného, jiný návrh podán nebyl. 

 

 

 

Návrh usnesení: 

ZO schvaluje zástupcem obce Skrbeň v MAS Moravská cesta, z.s., IČ 270 37 932,  

Tomáše Spurného. 

 

Výsledek hlasování:  Pro   9 Proti   0 Zdržel se    0 

Návrh byl schválen – Usnesení č. 10/2/2018 

 

 

 

Ad 8) Zastupování obce ve VHS 

Obec Skrbeň je akcionářem společnosti Vodohospodářská společnost Olomouc, a.s. 

S ohledem na proběhlé komunální volby je třeba určit zástupce obce pro nové volební období. 

Jedná se zejména o účast na valných hromadách. Lze také pověřovat účastí na valné hromadě 

kteréhokoli člena zastupitelstva případ od případu.  

 

 

Ing. Žižlavský navrhl Tomáše Spurného, jiný návrh podán nebyl. 

 

 

 

http://www.moravska-cesta.cz/
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Návrh usnesení: 

ZO schvaluje zástupcem obce Skrbeň ve společnosti Vodohospodářská společnost  

Olomouc, a.s., IČ 47675772, Tomáše Spurného. 

 

Výsledek hlasování:  Pro   8 Proti   0 Zdržel se    1 (T. Spurný) 

Návrh byl schválen – Usnesení č. 11/2/2018 

 

 

Ad 9) Různé 

 

a) Vyúčtování dotace na opravu věžních hodin 

Informaci podal starosta: 

 

Cena dle smlouvy o dílo 126.000 Kč 

Skutečná cena (sleva 9 tis.) 117.000 Kč 

Dotace z rozpočtu obce 56.300 Kč 

Výtěžek sbírek 45.331 Kč 

Vlastní prostředky farnosti 15.369 Kč 

 

 

 

Návrh usnesení: 

ZO bere na vědomí vyúčtování opravy ciferníků kostelních věžních hodin a potvrzuje 

poskytnutou dotaci ve schválené výši. 

 

Výsledek hlasování:  Pro   9  Proti   0 Zdržel se    0 

Návrh byl schválen – Usnesení č. 12/2/2018 

 

 

 

b) Kabelizace jižně od nádraží  

Provede firma Signalbau a.s. od března 2019, možná dříve. 

 

c) Rekonstrukce veřejného osvětlení  

Lze podat žádost o dotaci z POV Ol. kraje, žádosti se podávají do 7.2.2019.  

Možná dotace: max. 500 tis., max 50 % uznatelných výdajů.  

 

 

 

Návrh usnesení: 

ZO souhlasí s podáním žádosti o dotaci na stavbu „Skrbeň – veřejné osvětlení Nová čtvrť,  

U Rybníka, U Hřiště – III. etapa“ z Programu obnovy venkova Olomouckého kraje 2019. 

 

Výsledek hlasování:  Pro   9 Proti   0 Zdržel se    0 

Návrh byl schválen – Usnesení č. 13/2/2018 

 

 

 

 



 

8 

 

 

d) Zahájení v lokalitě Nad Oleškami  

Firma RI-STAV by měla tento týden zahájit výstavbu vodovodu, plynovodu a splaškové 

kanalizace. 

 

 

e) Perspektiva rekonstrukce průtahu  

Stavba bude provedena zřejmě v roce 2020. 

 

 

f) Informace o schůzi školské rady 2.10.2018  

Stručnou informaci namísto předsedkyně školské rady, která se nemohla jednání 

zastupitelstva zúčastnit, podal starosta, který byl na schůzi rady přítomen.  

Rada projednala a schválila výroční zprávu školy (je vyvěšena na webu školy) a 

prodiskutovala přehled záměrů/požadavků školy, školky a jídelny - bude podkladem pro 

přípravu návrhu rozpočtu školy a následně návrhu příspěvku zřizovatele. 

 

Bc. Vaďura konstatoval, že neúčastí  předsedkyně školské rady a nepodáním informace  

o průběhu a výsledku jednání školské rady došlo k porušení platného usnesení obce. 

 

 

g) Memorandum o odpadech 

Členové zastupitelstva obdrželi Memorandum o dopadech, iniciované Sdružením místních 

samospráv.  

 

 

h) Zájem o vzdělávání zastupitelů 

Starosta informoval o možnosti se účastnit projektu vzdělávání zastupitelů.  

Na dotaz Ing. Žižlavského, zda je to pouze v pracovní dny, starosta slíbil ověřit, zda je 

možná i e-learningová forma kurzu. 

 

 

ch) Vývoj daňových příjmů  

      Členové zastupitelstva obdrželi přehled daňových příjmů za 11 měsíců roku 2018.  

 

 

i) J. Fiala se dotázal, jestli už proběhlo jednání o pokračování výstavby cyklostezky směrem 

do Horky. Starosta odpověděl, že zatím nikoliv, doposud se mu nepodařilo sejít se s 

novým horeckým starostou.  

 

 

 

 

Další dotazy nebyly vzneseny. 

Předsedající poděkoval všem za účast a ukončil zasedání zastupitelstva. 
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Přílohy zápisu: 

1) Prezenční listina 

2) Podklady včetně příloh a doplnění 

3) Listina prokazující složení slibu člena zastupitelstva obce 

4) Zveřejněná informace o konání ustavujícího zasedání podle § 93 odst. 1 zákona o obcích 

 

 

 

 

 

Zápis byl vyhotoven dne: 

 

Zapisovatel: Lenka Spurná 

 

 

 

 

 

 

Ověřovatelé:  Ing. arch. Viktor Čehovský   dne:   

 

 

 

 

 

 

Ing. Vladimír Vymětal   dne:  

 

 

 

 

 

 

Starosta:  Tomáš Spurný     dne:  

 

        

 

 

 


