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Zápis 

z 2. zasedání Zastupitelstva obce Skrbeň, 

které se konalo v pondělí 28. 11. 2022 od 18:30 v Domě služeb 

 

 

Účast:  8 členů zastupitelstva, od bodu č.2 Ing. Jiří Janda  

viz prezenční listina 

 

 

počet přítomných občanů:  5  

 

 

přítomní hosté:         

 

Mgr. Čechová - předsedkyně školské rady  

Hana Halová -  členka školské rady 

 

 

 

určení zapisovatele: 

 

Lenka Spurná 

pro 8 proti 0 zdržel se 0 

 

 

 

ověřovatelé: 

 

Bc. Matěj Vymětal 

pro 7 proti  zdržel se 1 

 

 

Vratislav Obšel 

pro 7 proti  zdržel se 1 

 

 

 

 

 

 

Navržený program zasedání včetně bodu číslo 4 „Vyhláška o poplatku za odpady na rok 

2023“, který je doplněn o stanovení ceníku zapojení právnických a podnikajících fyzických 

osob do obecního systému odpadového hospodářství. 
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Plnění usnesení 

Zpráva z finančního výboru 

Dodatek č. 8 ke smlouvě o dílo o dovozu a odstranění směsného odpadu 

Vyhláška o poplatku za odpady na rok 2023 

Stanovení ceny stočného 

Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene  

Zmocnění k provádění rozpočtových opatření 

Rozpočtové provizorium 

Finanční podpora Hospice na Svatém Kopečku a sociálních terénních služeb Pomadol 

Schválení osoby zastupující obec v MAS Moravská cesta 

Žádost o odkup části obecního pozemku p. č. 12 

Různé  

 

 

Návrh na doplnění nebo změnu programu podán nebyl. 

 

 

 

Návrh usnesení: 

ZO schvaluje navržený program včetně doplnění. 

 

Výsledek hlasování: pro 8 proti 0   zdrželi se 0 

Návrh byl schválen – Usnesení č. 1/2/2022 

 

 

 

Bod 1) Plnění usnesení 

 

Jelikož není z minulého zasedání zastupitelstva žádné usnesení, které by obsahovalo nějaký 

úkol, starosta uvedl pouze plnění usnesení z 31. zasedání konané 12. září 2022, a to uzavření 

kupní smlouvy o převodu pozemku p.č. 90/1. Smlouva byla podepsána, vklad do katastru byl 

proveden. 

 

 

 

Návrh usnesení: 

ZO bere na vědomí zprávu o plnění usnesení. 

 

Výsledek hlasování:  pro   8 proti   0 zdržel se  0 

Návrh byl schválen – Usnesení č. 2/2/2022 

 

 

 

Bod 2) Zpráva z finančního výboru 

 

Zprávu o jednání finančního výboru přednesl Ing. Žižlavský. 

 

Finanční výbor se sešel 8.11. a projednal:  

1) Energie – byly provedeny aukce na elektrickou energii a na plyn a podepsány smlouvy 

s vysoutěženými společnostmi. 
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2) Platební terminál – starosta prověřuje možnosti, probíhají jednání. 

3) Cena poplatku za odpad na rok 2023 – byly propočítány všechny příjmy a výdaje obce 

týkající se odpadu, technické služby informovaly o navýšení cen za služby na příští 

rok téměř o 50%. Cena poplatku bude navrhována na 876,- Kč, což budou 2/3 

skutečné ceny. 

4) Cena poplatku za stočné na rok 2023 – navrhovaná cena po propočtení bude  

1 776,- Kč.  

 

 

Diskuse: 

Paní Patáková – navrhované zvýšení poplatku za odpad je příliš vysoké.  

Starosta a místostarosta vysvětlili danou problematiku a důvody zvýšení poplatku. 

Bc. Vaďura – navrhl diskusi přesunout do bodu projednávajícího poplatek za odpad. 

Paní Patáková – dotaz co je gastroodpad. Vysvětlil T. Spurný – kuchyňský odpad z jídla. 

Zákon neukládá obci nutnost tohoto sběru, problémem může být rovněž zápach, zejména 

v letních měsících.  

 

 

 

Návrh usnesení: 

ZO bere na vědomí zprávu finančního výboru. 

 

Výsledek hlasování:  pro   9 proti   0 zdržel se  0 

Návrh byl schválen – Usnesení č. 3/2/2022 

 

 

 

 

Bod 3) Dodatek č. 8 ke smlouvě o dílo o odvozu a odstranění směsného odpadu 

 

Technické služby města Olomouce zaslaly dodatek ke smlouvě, který upravuje ceny za svoz a 

likvidaci odpadu od 1. 1. 2023. Celkem se jedná o nárůst zhruba 50 %. Smlouva je 

se šestiměsíční výpovědní lhůtou. Máme tedy možnost buď dodatek nepodepsat, mít svoz a 

likvidaci za staré ceny, očekávat vypovězení smlouvy ze strany TSMO a do vypršení sehnat 

alternativu, nebo dodatek podepsat, od 1. 1. 2023 mít nové ceny a pokusit se sehnat případnou 

alternativu a pokud se to podaří, ve vhodném okamžiku smlouvu s TSMO vypovědět. 

Starosta navrhl tento dodatek podepsat, ale dál situaci s odpady řešit. Nepodepsání znamená 

určité riziko, že budeme v červenci bez svozu odpadu, protože alternativu k TSMO zatím 

nemáme. Obeslal 4 společnosti. Zároveň však nepředpokládá, že konkurenční firma nám bude 

schopna nabídnout významně lepší ceny. 

 

Diskuse: 

Bc. Vaďura – navrhl teď nepodepsat, vyčkat toho půl roku s výpovědní lhůtou a hledat 

alternativy. Dodatek podepsat i dodatečně. 

Ing. Žižlavský – toto nedoporučuje. TSMO by mohly dodatek odmítnout podepsat, nebo by za 

půlrok nemusely mít volnou kapacitu. 

Starosta, místostarosta, Ing. Žižlavský – navrhli podepsat a hledat další vhodnější alternativy. 

K. Jureček – zná z okolních obcí, že nevhodná alternativa znamenala pro obec i měsíc a půl 

nesvezené odpady. Jistota je mít dodavatele a potom hledat. 

M. Doleček – dotaz jestli se jednalo s náměstkem na magistrátu.  
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Starosta – nejednalo, jednalo se přímo s TSMO. 

J. Jureček – podle jeho názoru je navrhovaný poplatek za odpad příliš vysoký, například 

v Ostravě je poplatek necelých 500,- Kč a stočné je dlouhodobě nejvyšší v celém okolí. 

Navrhl zrušit zavedený fond na opravy a snížit poplatek za stočné.  

 

 

 

Návrh usnesení: 

ZO schvaluje uzavření dodatku č. 8 ke smlouvě o dílo o odvozu a odstranění směsného 

odpadu č. 25/2012 ze dne 23. 4. 2012. 

 

Výsledek hlasování:  pro   9 proti   0 zdržel se 0 

Návrh byl schválen – Usnesení č. 4/2/2022 

 

 

 

 

 

Bod 4) Zpráva školské rady 

Na žádost předsedkyně školské rady Mgr. Čechové, byl zařazen dodatečně bod o informaci  

z jednání školské rady. Představila novou členku rady Mgr. Hanu Halovou (za pedagogické 

pracovníky) a poté přečetla zprávu z 1. zasedání školské rady pro školní rok 2022/2023.  

Informovala, že požádala vedoucí mateřské školy o dodání vyúčtování příspěvků a do této 

doby nebyl předložen. 

Další zasedání bude v červnu 2023. 

 

Bc. Vaďura – od koho očekává vyúčtování.  

Mgr. Čechová odpověděla, že opět vyzve Mgr. Adamcovou. Také se jí nelíbí, že máme 

hezkou opravenou školku, ale nikde nejsou zveřejněny fotografie a rodiče dětí neví kde jejich 

děti tráví čas. 

 

Bc. Vaďura – jsou tyto varianty: 

- Komunikačně se předsedkyně s vedoucí školky domluví. 

- Bude to řešit starosta. 

- Zastupitelstvo usnesením vyzve ředitelku školy k doložení vyúčtování. 

 

Mgr. Čechová – zvolí osobní komunikaci přímo ve školce. 

Mgr. Čechová – bude jí v příštím roce končit mandát. 

Bc. Vaďura – mandát bude končit nejen předsedkyni, ale celé školské radě bez ohledu na 

dobu zvolení jednotlivých členů. 

 

 

 

Návrh usnesení: 

ZO bere na vědomí zprávu školské rady. 

 

Výsledek hlasování:  pro   9 proti   0 zdržel se 0 

Návrh byl schválen – Usnesení č. 5/2/2022 
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Bod 5) Vyhláška o poplatku za odpady za rok 2023 

V příloze podkladů je tabulka „Podklady pro kalkulaci poplatku za odpad na rok 2023“, v ní 

jsou uvedeny skutečné náklady a příjmy za rok 2021, skutečné náklady a příjmy za rok 2022 

s odhadem za měsíce listopad a prosinec a odhad nákladů a příjmů za rok 2023 při cenách dle 

dodatku č. 8 ke smlouvě o dílo o odvozu a odstranění směsného odpadu. Po projednání ve 

finančním výboru je navržen poplatek 876,- Kč na osobu a rok, což je 63,3 % z podílu 

připadajících na jednu osobu po očekávaném zvýšení nákladů.  

TSMO končí fixovaná cena za ukládání odpadu, nyní 4x vyšší. 

 

Diskuse: 

Bc. Vaďura – kalkulovaná cena je jasná, ceny všude neustále rostou. Proto navrhuje na rok 

2023 stanovit poplatek ve výši 0,- Kč. Obec má dostatečnou finanční rezervu, aby to zvládla. 

Ing. Žižlavský – toto nepodpoří, jsou i jiné akce, které jsou naplánovány – autobusová 

zastávka na Křepelce, zázemí hřiště a další, jejichž úspěšnost dokončení by nechtěl ohrozit 

nedostatečnou finanční rezervou sníženou na provozní věci. Souhlasí, že poplatek je vysoký, 

ale je z jedné třetiny dotovaný obcí a nelze dotovat všechno, je to od Bc. Vaďury pouze 

populistické gesto. 

J. Jureček – kolik bude obec kompenzovat? 

Ing. Žižlavský – odpověděl, že asi 500,- Kč. Srovnal situaci s potenciální firmou, která by z 

principu požadovala 100 %, nicméně obec není firma, musí s financemi zacházet jinak, ale 

rovněž racionálně.  

Ing. Janda – zúčastnil se ve čtvrtek semináře na téma odpadové hospodářství se společností 

Odpady Olomouckého kraje a informoval o průběhu jednání na téma odpady a jejich 

nakládání a zpracování v současnosti ale i v budoucnosti (konec skládkování, zřídit spalovny, 

výkupny…).  

Bc. Vaďura – toto se už projednávalo a byl souhlas se společností Odpady Olomouckého 

kraje. 

M. Doleček – navrhl ponechat stejný poplatek. 

J. Jureček – navrhl výši poplatku stanovit na polovině skutečné ceny. 

Ing. Žižlavský – finanční výbor se shodl na dvou třetinách skutečné ceny. 

Bc. Vymětal – souhlasí s finančním výborem, jsou i jiné akce, které by obec chtěla pro 

občany uskutečnit. 

Bc. Vaďura – strop státu je 1 200,- Kč za odpad. 

T. Spurný – strop státu je pro poplatek vybíraný od občanů, a ne pro skutečnou výši poplatku. 

Ing. Čehovský – důležitější je zajistit svoz odpadu. 

Ing. Žižlavský – vyšší poplatek, ale garantujeme občanům odvoz odpadů. 

Doleček – proč neřešit s náměstky magistrátu. 

Ing. Žižlavský – volil se standardní postup – přímo s TSMO. 

K. Jureček – TSMO vozí odpady do spalovny do Brna. 

T. Spurný – vysvětlil produkci odpadů, jejich zpracování a cenotvorbu. 

Ing. Žižlavský – zdražování je i díky vzrůstu cen za emisní povolenky, cen pohonných hmot, 

skládkování, energií a dalšího. 

 

Starosta dal hlasovat o protinávrhu ceny poplatku za odpad: 0,- Kč 

 

Pro:  1 (Bc. Vaďura)  proti: 7 zdržel se: 1 (Ing. Janda) 
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Návrh usnesení: 

ZO schvaluje Obecně závaznou vyhlášku obce Skrbeň č.1/2022, o místním poplatku za 

obecní systém odpadového hospodářství.  

Poplatek na rok 2023 je stanoven na 876,- Kč na osobu. 

 

 

Výsledek hlasování:  pro   7 proti   0 zdržel se 2 (Bc. Vaďura, K. Jureček) 

Návrh byl schválen – Usnesení č. 6/2/2022 

 

 

 

Stanovení ceníku zapojení právnických a podnikajících fyzických osob do obecního systému 

odpadového hospodářství „Ceník  dle čl. 7 obecně závazné vyhlášky obce Skrbeň č. 1/2022 o 

stanovení obecního systému odpadového hospodářství“. Finanční výbor se shodl na 40 % 

zvýšení cen, jde o reflexi zdražení cen pro fyzické osoby. Následující ceny jsou uvedeny bez 

DPH. 

 

Ceník 2022:   

 

Směsný komunální odpad: 

nádoba 110 l  1.100 Kč 

nádoba 120 l  1.200 Kč 

nádoba 240 l  2.300 Kč 

 

Využití kontejnerů na tříděný odpad: 

plast   600 Kč 

sklo   600 Kč 

papír   600 Kč 

 

 

Ceník 2023: 

 

Směsný komunální odpad: 

nádoba 110 l  1 540 Kč 

nádoba 120 l  1 680 Kč 

nádoba 240 l  3 220 Kč 

 

Využití kontejnerů na tříděný odpad: 

plast   840 Kč 

sklo   840 Kč 

papír   840 Kč 
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Návrh usnesení: 

ZO schvaluje ceník zapojení právnických a podnikajících fyzických osob do obecního 

systému odpadového hospodářství „Ceník  dle čl. 7 obecně závazné vyhlášky obce Skrbeň 

č. 1/2022 o stanovení obecního systému odpadového hospodářství.“ Který činí: 

 

Směsný komunální odpad: 

nádoba 110 l  1 540,- Kč 

nádoba 120 l  1 680,- Kč 

nádoba 240 l  3 220,- Kč 

 

Využití kontejnerů na tříděný odpad: 

plast   840,- Kč 

sklo   840,- Kč 

papír   840,- Kč 

 

 

 

Výsledek hlasování:  pro   9 proti   0 zdržel se  0 

Návrh byl schválen – Usnesení č. 7/2/2022 

 

 

 

Bod 6) Stanovení ceny stočného 

 

V předchozích letech stanovovala obec stočné až po uzavření hospodaření předchozího roku, 

v současné době Ministerstvo financí vyžaduje předložení kalkulace do konce předchozího 

kalendářního roku, výpočty tedy vycházejí z části z odhadů nákladů i množství odvedené 

odpadní vody. 

V příloze podkladů je tabulka výpočtu stočného ve struktuře stanovené příslušnou vyhláškou.  

Cena za m3 vychází na 48,19 Kč + DPH 10 %. 

Pravděpodobně pominutím covidových opatření (např. práce z domu, distanční výuka, 

karanténa) je produkce odpadní vody nižší, než v předchozích dvou letech. Tato skutečnost se 

promítá i do kalkulace, kde podíl na osobu platící paušální platbou je 33,5 m3 na osobu a rok.  

Navrhovaná výše ceny placená paušálem je 1 776,- Kč. 

 

Bc. Vaďura – kompenzace za stočné byla dříve dle jeho názoru poskytována pouze občanům 

platícím paušálem a občanům platícím podle odečtu kompenzace poskytována nebyla. 

 

Ing. Žižlavský – ohradil se vůči této nehoráznosti, přečetl část e-mailu Bc Vaďury jeho osobě 

jako předsedovi finančního výboru, kde bylo napsáno, že viník této diskriminace byl finanční 

výbor a že je to jeho velké selhání. Ing. Žižlavský se dotázal Bc. Vaďury, proč toto neřešil 

v letech, kdy kompenzace poskytovány byly, zvláště když působil ve funkci předsedy 

kontrolního výboru, a čekal dva roky po ukončení poskytování. Odpověď nebyla. Poté Ing. 

Žižlavský vysvětlil, že všem byly samozřejmě kompenzace poskytovány, a to po celou dobu, 

kdy na to nárok byl. Vysvětlil, jak se kompenzace poskytovaly podle paušálu a jak se to 

propočítávalo pro občany platící podle odečtu. 

 

J. Jureček – dotaz, zda od roku 2023 končí tvoření fondu oprav. 

Starosta – příští rok se fond oprav již dotovat nebude, aktuálně je v něm dostatek financí. 
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Ing. Žižlavský – bude to tak v příštím roce, kdy se bude pouze čerpat, ale v dalších letech se 

bude muset rozumný fond oprav udržovat.  

 

J. Jureček – navrhl napsat podrobnější článek do Inforu. 

Starosta – souhlasil. 

 

 

 

Návrh usnesení: 

Cena za odvedení 1 m3 odpadní vody se pro období od 1.1.2023 stanovuje ve výši  

48,19 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 2023 dle takto stanoveného množství odvedené odpadní vody činí                       

1.776 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   8 proti   0 zdržel se  1 (Bc. Vaďura) 

Návrh byl schválen – Usnesení č. 8/2/2022 

 

 

 

Bod 7) Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene  

 

Společnost ČEZ žádá o zřízení věcného břemene na pozemku p.č.578/3, jehož obsahem bude 

zařízení distribuční soustavy, konkrétně kabel v hloubce 1,2 m, umístěný v prostoru vjezdu 

vedle restaurace Na Statku. Kabel připojí objekt za domem sousedícím s restaurací. Pod 

nedávno zaasfaltovaným vjezdem bude kabel instalován protlakem a po instalaci bude 

nemovitost uvedena do předchozího stavu. ČEZ poskytne jednorázovou náhradu ve výši 

2 000 Kč.  

 

 

Ing. Čehovský – dotaz zda je k nahlédnutí situační plán.  

Odpověděl starosta – v podkladech. 

T. Spurný – původní plán ČEZU byl odmítnut a domluven jiný postup. 

 

 

 

Návrh usnesení: 

ZO schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a dohodu  

o umístění stavby se společností ČEZ distribuce, a. s. 

 

Výsledek hlasování:  pro   9 proti   0 zdržel se  0 

Návrh byl schválen – Usnesení č. 9/2/2022 

 

 

 

 

 

 



9 
 

Bod 8) Zmocnění k provádění rozpočtových opatření 

Vzhledem k tomu, že do konce roku 2022 zřejmě nebude svoláno žádné další zasedání, je 

třeba zmocnit starostu k provádění rozpočtových opatření i nad rámec limitu, ke kterému je 

průběžně zmocněn. 

 

Bc. Vaďura – dotaz jaký je limit. 

Starosta – 100 tisíc. 

Bc. Vaďura – je to dle jeho názoru nadbytečné. Navrhl doplnit do usnesení, že je to pouze pro 

řešení havarijních stavů. Limit navrhl zvýšit podle inflace. 

Ing. Žižlavský – při stanovování rozpočtu na příští rok se bude projednávat i změna výše 

limitu. 

T. Spurný – starosta ve své kompetenci provádí změny a poté co nejdříve informuje 

zastupitelstvo o rozpočtové změně. 

Bc. Vaďura svůj návrh na doplnění usnesení stáhl zpět. 

 

 

 

Návrh usnesení: 

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

2022. O provedených rozpočtových opatřeních bude starosta informovat zastupitelstvo obce 

na nejbližším zasedání. 

 

Výsledek hlasování:  pro   9 proti   0 zdržel se  0 

Návrh byl schválen – Usnesení č. 10/2/2022 

 

 

 

Bod 9) Rozpočtové provizorium 

Protože rozpočet obce na rok 2023 bude projednán a schválen zřejmě až během 1. čtvrtletí 

2023, musí být do doby schválení rozpočtu schváleno rozpočtové provizorium včetně jeho 

pravidel. 

 

Bc. Vaďura – schvalovat rozpočet až příští rok je zbytečné, schválen by mohl být do konce 

roku.  

Starosta – je nové zastupitelstvo, nejsou stanoveny akce pro příští období.  

 

 

 

Návrh usnesení: 

ZO schvaluje rozpočtové provizorium pro hospodaření obce v roce 2023 do doby schválení 

rozpočtu obce, nejdéle do 30.4.2023. Rozpočtové provizorium se řídí těmito pravidly: 

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

přesáhnout 30% výdajů v roce 2022. 

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

výdaje spojené s přípravou staveb a jiných zakázek (povolení, výběrové řízení apod.). 

Základní škola a mateřská škola Skrbeň, p.o. obdrží v lednu 2023 neinvestiční dotaci na 

provoz ve výši 1/3 dotace podle skutečnosti z roku 2022.  

 

Výsledek hlasování:  pro   9 proti   0 zdržel se  0 

Návrh byl schválen – Usnesení č. 11/2/2022 
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Bod 10) Finanční podpora Hospice na Svatém Kopečku a sociálních terénních služeb 

Pomadol 

 

Hospic 

Hospic opět požádal obec Skrbeň o finanční příspěvek, v loňském roce obec podpořila hospic 

částkou 10 000 Kč. 

 

Starosta navrhl podpořit hospic částkou 15 000 Kč. 

 

 

 

Návrh usnesení: 

ZO schvaluje poskytnutí finančního daru pro Hospic na Svatém Kopečku ve výši  

15 000,-  Kč. 

 

Výsledek hlasování:  pro   9 proti   0 zdržel se  0 

Návrh byl schválen – Usnesení č. 12/2/2022 

 

 

 

Pomadol 

Společnost Pomadol s.r.o. požádala obec o finanční příspěvek ve výši alespoň 10 000 Kč. Jde 

o sociální terénní služby, které aktuálně sice nemají žádného klienta ze Skrbeně, v minulosti 

ovšem měly a dá se očekávat, že v budoucnu opět mít budou. 

 

Starosta navrhl podpořit hospic částkou 10 000 Kč. 

 

 

 

Návrh usnesení: 

ZO schvaluje poskytnutí finančního daru společnosti Pomadol s.r.o. ve výši 10 000,- Kč. 

 

Výsledek hlasování:  pro   9 proti   0 zdržel se  0 

Návrh byl schválen – Usnesení č. 13/2/2022 

 

 

 

 

Bod 11) Schválení osoby zastupující obec v MAS Moravská cesta 

 

Obce v MAS zastupuje obvykle starosta nebo místostarosta, případně jiný člen zastupitelstva. 

Doposud to byl Tomáš Spurný. 

 

Starosta informoval, že doposud zastupoval obec bývalý starosta T. Spurný a navrhl, že 

nadále by se toho ujal on jako starosta nový. 
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Návrh usnesení: 

ZO určuje Mgr. Lukáše Ruffera jako osobu zastupující obec Skrbeň v MAS Moravská cesta. 

 

Výsledek hlasování:  pro   8 proti   0 zdržel se  1 (Mgr. Ruffer)  

Návrh byl schválen – Usnesení č. 14/2/2022 

 

 

 

 

Bod 12) Žádost o odkup části obecního pozemku p. č. st. 12 

 

Pan Radek Šana, vlastník domu na ulici Hlavní 72/11, požádal obec o projednání možnosti 

odkupu části pozemku s parcelní číslem st. 12. Jde o část pozemku mezi obecním sálem a 

jeho zahradou. O této žádosti starosta informoval zastupitelstvo na pracovní schůzi. 

 

Proběhla krátká diskuze, kde bylo konstatováno, že pozemek se nachází ve strategické části 

obce a může jej obec v budoucnu potřebovat. Prodejem by došlo ke zúžení prostoru mezi 

obecním sálem a soukromými pozemky. 

 

Návrh usnesení: 

ZO schvaluje prodej části pozemku, p. č. st. 12 majiteli domu č.p. 72. 

 

 

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

 

 

Návrh usnesení nebyl schválen.  

Žádosti se nevyhovuje. 

 

 

 

Bod 13) Různé 

 

a) Ve dnech 17. a 18. 10. 2022 bylo provedeno krajským úřadem dílčí přezkoumání 

hospodaření obce za rok 2022 s výsledkem „nebyly zjištěny chyby a nedostatky.“ 

 

b) Dne 10. 11. 2022 proběhla kolaudace cyklostezky Skrbeň-Příkazy, bez závad.  

 

c) V příloze je rozpočtové opatření č.10/2022. Jde o nákup reflexních samolepek, které jsou 

umístěny u dvou vjezdů do obce a na zastávce Skrbeň-rozcestí. Dále nebylo možné bez 

rozpočtového opatření ze 100 % pokrýt zákonem dané odchodné starosty a místostarostky. 

Dalšími položkami je přesun financí z důvodu zdražení služeb čističky odpadních vod 

v Horce a náklady na říjnové oslavy. Provedené přeúčtování v rámci již schválených kapitol 

nemění výši rozpočtu. 

 

d) Diskuse 

Bc. Vaďura – označil se jako kverulant a dle jeho názoru je jediný, kdo vidí nedostatky. 

Nelíbí se mu povolební uspořádání a dle jeho názoru je zvolení nového starosty chyba. Předal 

starostovi rezignaci na post člena zastupitelstva a předal rezignaci náhradníka za pana PhDr. 

Jiřího Pospíšila (1. náhradník) a za pana Josefa Fialu (2. náhradník). Rezignace za sebe a za 
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pana Pospíšila pošle i elektronickou cestou. Rezignace pana Fialy byla s legalizovaným 

podpisem. Jako svého nástupce označil pana Michala Dolečka (3. náhradník). Všem 

zastupitelům popřál hodně úspěchů. 

 

 

 

 

Další návrh do diskuse podán nebyl. 

 

Starosta poděkoval přítomným a zasedání ukončil ve 20.20 hodin. 

 

 

 

 

 

Přílohy: 

Přehled daňových příjmů 

Dodatek ke smlouvě TSMO  

Smlouva od spol. ČEZ  

Žádost od Hospice na Svatém Kopečku  

Žádost od spol. Pomadol  

Podklady pro kalkulaci poplatku za odpad na rok 2023 – dle kalendářního roku 

Návrh OZV poplatek za obecní systém odpadového hospodářství na rok 2023 

Výpočet stočného dle vyhlášky – kalkulace na rok 2023 

Rozpočtové provizorium 10/2022 

 

 

 

Zápis byl vyhotoven       dne: 

 

Zapisovatel: Lenka Spurná 

 

 

 

 

 

 

Ověřovatelé:  Bc. Matěj Vymětal     dne:   

 

 

 

 

Vratislav Obšel       dne:  

 

 

 

 

 

Starosta:  Mgr. Lukáš Ruffer     dne:  

 


