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Zápis 

  
z 20. zasedání Zastupitelstva obce Skrbeň, 

které se konalo dne 21. listopadu 2016 v Domě služeb 

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

 
 

Účast:   9 členů zastupitelstva - viz presenční listina 

 

Určení zapisovatele:  Lenka Spurná  

 

pro 9 proti 0 zdržel se     0 

 

Ověřovatelé:   

 

Bc. Stanislav Vaďura, MBA  

 

pro 8 proti 0 zdržel se    1 

 

Ing. Jan Žižlavský     

 

pro 8 proti 0 zdržel se    1 

 
 

Program: 

1) Plnění usnesení 

2) Plánovací smlouva – lokalita Nad Oleškami 

3) Plán financování obnovy vodovodu a kanalizace 

4) Odkup pozemku p.č. 773 – ostatní plocha v k.ú. Skrbeň 

5) Příspěvky na zájmovou činnost 

6) Zpráva o jednání školské rady 

7) Různé 

 

Starosta navrhl doplnit program o tyto body (před bod různé): 

 

- Poplatek „za odpad“ na rok 2017 

- Rozpočtové provizorium  

- Oprávnění k provádění rozpočtových opatření 

 

 

Další návrh na doplnění programu nebyl podán. 

 

Program včetně doplnění byl schválen. 

 

pro 9 proti 0 zdržel se   0 
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Ad 1) Plnění usnesení 

6/18/2016 – smlouva o věcném břemeni – prodloužení vodovodu a kanalizace Jos. Fialy -     

                    byla podepsána všemi účastníky, podán návrh na vklad do katastru 

 

7/18/2016 – v lokalitě Pod Hradiskem jsou prodány dva stavební pozemky, jeden je v řízení,     

                    příprava smluv je proto pozastavena – stav trvá 

 

8/18/2016 – odkoupení části pozemku od manželů Kubínových V Oleškách – stále nebyl  

                    získán souhlas banky s výmazem zástavního práva 

 

2/19/2016 – nevyčerpaná dotace byla vrácena 

 

3/19/2016 – informace o schválení odkoupení drážního pozemku byla zaslána na Správu   

                    železniční dopravní cesty k dalšímu projednání 

 

4/19/2016 – statutární zástupce společnosti Sportovní podlahy Zlín souhlasil se zněním  

                    dodatku k předávacímu protokolu na tenisové hřiště bez výhrad 

 

5/19/2016 – dotace byla vrácena 

 

6/19/2016 – příspěvky na činnost byly všem žadatelům odeslány 

 

7/19/2016 - podepsáno 

 

8/19/2016 - podepsáno 

 

9/16/2016 – smlouva o dílo na dosazení stromů byla podepsána – výsadba provedena 

 

Pan Němčák dokončil poslední úsek oplocení kolem tenisového hřiště. 

 

Pan Jureček informoval o tom, že kontrolní výbor provede kontrolu plnění usnesení  

od 17. zasedání ještě do konce roku, na přesném termínu se domluví s ostatními členy výboru. 

 

 

 

Usnesení 1/20/2016 

ZO bere na vědomí zprávu o plnění usnesení. 

 

Hlasování:   pro 9   proti 0   zdržel se    0 

 

 

 

Ad 2) Plánovací smlouva – lokalita Nad Oleškami 

Oproti předloženému znění se mění text smlouvy o budoucí darovací smlouvě. Pan Prikrt 

bude dárcem inženýrských sítí, dárcem p.č. 413/24 bude společnost SPINOPA REAL s.r.o. 

 

Bez připomínek. 
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Usnesení 2/20/2016 
ZO schvaluje Plánovací smlouvu pro výstavbu v lokalitě Nad Oleškami s panem Petrem 

Prikrtem včetně Smlouvy o budoucí smlouvě darovací na inženýrské sítě a Smlouvu  

o budoucí smlouvě darovací se společností SPINOPA REAL s.r.o. na pozemek  

p.č. 413/24 – orná půda v k.ú. Skrbeň.  

Podpisem smluv je pověřen starosta. 

 

Hlasování:   pro 9   proti 0   zdržel se    0 

 

 

 

Ad 3) Plán financování obnovy vodovodu a kanalizace 
Viz podklady. 

 

Přehled nájemného za vodovod od Moravské vodárenské starosta doplnil o návrh ze strany 

nájemce – pro rok 2016 nájemné 150 tis. Kč. 

 

2008 –   60.000 Kč  2012 –   80.000 Kč 

2009 –   60.000 Kč  2013 –   40.000 Kč 

2010 – 150.000 Kč  2014 –   80.000 Kč 

2011 – 150.000 Kč  2015 – 150.000 Kč 

 

Ing. Žižlavský - požádal starostu, aby projednal s Moravskou vodárenskou možnost zvýšení 

nájemného tak, aby odpovídalo částkám potřebným na obnovu vodovodu vypočítaným dle 

metodiky pro Plán obnovy. 

Ing. Gabrlíková - připomněla, že v tomto roce vodárna vyměnila na své náklady několik 

uzavíracích armatur na vodovodních řadech (před školkou a na dvou místech v ulici Hlavní). 

Ing. Bačík – navrhl požádat Moravskou vodárenskou o přehled hospodaření, ze kterého by se 

dala odvodit přiměřenost nájemného. 

 

 

 

Usnesení 3/20/2016 
Zastupitelstvo obce 

- schvaluje Plán financování obnovy vodovodu a kanalizace obce Skrbeň na                                  

  období 2016-2026 

- stanovuje do doby splacení půjčky ze SFŽP na splaškovou kanalizaci tvorbu prostředků             

na obnovu dle Plánu ve výši 645.712,- Kč ročně.  

 

Hlasování:   pro 9   proti 0   zdržel se    0 

 

 

 

Ad 4) Odkup pozemku p.č. 773 – ostatní plocha v k.ú. Skrbeň 

Jedná se o pozemek vedle komunikace V Oleškách, viz schválení záměru na 18. zasedání. 

Geometrický plán viz příloha. S vlastníkem pozemku je dohodnuta kupní cena 60,- Kč/m
2
.  

 

Bez připomínek. 
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Usnesení 4/20/2016 

Zastupitelstvo obce Skrbeň schvaluje uzavření kupní smlouvy s panem Janem Mikulkou  

o převodu části pozemku st. 393 – zastavěná plocha v k.ú. Skrbeň, označené v geometrickém 

plánu č. 549-95/2016 jako p.č. 773 – ostatní plocha o výměře 41 m
2
, do vlastnictví obce 

Skrbeň za celkovou kupní cenu 2.460,- Kč.  

Obec uhradí rovněž náklady na sepsání kupní smlouvy a na vklad do katastru nemovitostí.  

Podpisem kupní smlouvy je pověřen starosta. 

 

Hlasování:   pro 9   proti 0   zdržel se    0 

 

 

 

Ad 5) Příspěvky na zájmovou činnost 
K dnešnímu dni je podáno dalších 10 žádostí – viz příloha. 

Bez připomínek. 

 

 

Usnesení 5/20/2016 

ZO schvaluje poskytnutí příspěvků dle Zásad pro poskytování příspěvků z rozpočtu obce 

Skrbeň na podporu sportovních, zájmových a jiných obdobných aktivit (příspěvky na 

jednotlivce) dle předloženého návrhu v úhrnné výši 5.000,- Kč (10 x 500,- Kč). 

 

Hlasování:   pro 9   proti 0   zdržel se    0 

 

 

Ad 7) Poplatek „za odpad“ na rok 2017 

Předseda finančního výboru Ing. Žižlavský informoval o projednání výše poplatku na rok 

2017 na schůzi finančního výboru. Informoval, že náklady obce jsou cca 428,- Kč na občana 

a rok, tj. asi o 10,- Kč menší než předešlý rok. Finanční výbor proto navrhuje ponechat na rok 

2017 poplatek za odpad ve stejné výši jako v tomto roce, a to 396,- Kč, přestože tento plně 

nepokrývá náklady spojené s likvidací odpadu.  

Bc. Vaďura – zajímal se o to, jak funguje poplatková povinnost v jiných obcích. Náš systém 

propočítávání se mu zdá zbytečně složitý. Podle něho občané málo třídí a navrhl na jeden rok 

zrušit poplatek za odpad a občany vyzvat k lepšímu třídění. Pokud se třídění odpadů zvýší, 

např. o 20%, poplatek by byl i nadále zrušen. Pokud ne, byl by opět zaveden.  

Ing. Gabrlíková – nesouhlasí, myslí si, že kdo netřídí teď, nebude třídit ani potom. 

Starosta – nerušit poplatek, ale více lidi motivovat – očekává se změna legislativy, která by 

měla upřednostnit placení podle hmotnosti nebo objemu.  

Ing. Žižlavský – souhlasí s tím, že nejdříve motivovat – nejdříve zvýšit recyklaci například            

o 30% a teprve potom uvažovat o zrušení či snížení poplatku. 

 

Bc. Vaďura podal návrh usnesení: 

ZO ruší místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, 

využívání a odstraňování komunálních odpadů. 

 

Hlasování:   pro 1  (Vaďura)    

  proti 6  (starosta, Gabrlíková, Čehovský, Wittka, Bačík, Žižlavský)    

  zdržel se 2    (Obšel, Jureček) 
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Bc. Vaďura - navrhl rozdávat popelnice zdarma a zrušit výjimky z poplatku.  

Pan Jureček – proč mají v Horce lidí zdarma u svých domů nádoby na tříděný sběr. 

Starosta vysvětlil – nádoby na tříděný sběr Horka získala ze speciálního dotačního titulu. 

Starosta však není přesvědčen o tom, že svoz tříděného sběru od jednotlivých domácností je 

ekonomicky výhodnější, než svoz z kontejnerů rozmístěných po obci. Pokud by obec běžné 

popelnice dávala zdarma, muselo by se to promítnout do poplatku.  

 

 

Usnesení 6/20/2016 

ZO schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2016, o místním poplatku za provoz systému 

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

Poplatek na rok 2017 je stanoven na 396,- Kč za osobu. 

 

Hlasování:   pro 7   proti 1 (Jureček)   zdržel se    1 (Vaďura) 

 

 

Ad 8) Rozpočtové provizorium  

Nebude-li důvod svolávat do konce roku další zasedání zastupitelstva, je nutné jako 

každoročně schválit rozpočtové provizorium a oprávnění starosty provádět nezbytná 

rozpočtová opatření.  

 

 

Usnesení 7/20/2016 
ZO schvaluje rozpočtové provizorium pro hospodaření obce v roce 2017 do doby schválení 

rozpočtu obce, nejdéle do 30.4.2017. Rozpočtové provizorium se řídí těmito pravidly: 

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

přesáhnout 30% výdajů v roce 2016. 

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 2017 neinvestiční dotaci  

na provoz ve výši 1/3 dotace podle skutečnosti z roku 2016.  

 

 

Hlasování:   pro 9   proti 0   zdržel se    0 

 

 

 

Ad 9) Oprávnění k provádění rozpočtových opatření 

Viz bod 8. 

 

 

Usnesení 8/20/2016 

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

2016. O provedených rozpočtových změnách bude starosta informovat zastupitelstvo obce  

na nejbližším zasedání. 

 

Hlasování:   pro 9   proti 0   zdržel se    0 
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Starosta informoval o provedeném rozpočtovém opatření ve své kompetenci – přijetí dotace 

od Nadace Český hudební fond ve výši 15.000,- Kč na pořádání koncertů Kruhu přátel hudby. 

 

 

 

Ad 6) Zpráva o jednání školské rady 
Zprávu přednesla Ing. Gabrlíková. 

Bc. Vaďura – ve výroční zprávě je u mateřské školy pouze jediná zmínka, a to o koupi 

ledničky. 

Ing. Gabrlíková – co se mateřské školy týká, v současné době je vše v pořádku a není potřeba 

nic zásadního řešit. 

Bc. Vaďura – chybí rozvojový program. 

Ing. Gabrlíková – podle jejího názoru je ve výroční zprávě vše potřebné zapsáno. 

Starosta – byla svolána schůzka a provedena prohlídka některých obecních objektů včetně 

školy. Bc. Vaďura se nezúčastnil. 

Bc. Vaďura – nelíbí se mu, že v zápisech ze zasedání zastupitelstva není zaznamenaná 

informace o delegování do školské rady pro současné funkční období.  

Starosta vysvětlil – začátek minulého i současného funkčního období spadal do volebního 

období jednoho zastupitelstva, jehož složení se neměnilo. Na dotaz, koho bude delegovat 

zastupitelstvo do současné školské rady, všichni tehdy odpověděli, že žádná změna není 

nutná. Bohužel, toto se neobjevilo v zápisu. 

 

 

  

Ad 10) Různé 

 

a) Všichni přítomní obdrželi přehled rozvojových záměrů sestavený na základě diskuse 

na poradě svolané na toto téma. Starosta vyzval k případnému dalšímu doplnění 

přehledu a ke stanovení priorit, které budou mít vliv na sestavení rozpočtu obce  

na rok 2017. 

 

 

b) Starosta všechny pozval na rozsvícení vánočního stromu, které se bude konat  

27. listopadu. 

Dále připomněl termín obecního plesu – 7. ledna 2017. 

 

 

c) průtah obcí 

Připraven projekt Ing. Vrbou - informaci podal Ing. Čehovský a představil svůj návrh na 

vybudování „koridoru“ pro chodce a cyklisty.  

Proběhla diskuse bez konečného závěru. Bude ještě nutné záležitost podrobněji projednat se 

Správou silnic Olomouckého kraje a projektantem. 
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Diskuse  

Přítomná občanka paní S. Seidlová informovala, že po provedené rekonstrukci kanalizace 

v ulici Vyhnálovská a po následných úpravách vjezdů k rodinným domům se tyto vjezdy 

propadají a myslí si, že do jara klesnou ještě více a požádala starostu o sjednání nápravy. 

Starosta tento problém projedná se zhotovitelem - FIRESTA. 

 

Ing. Bačík – požádal starostu o kontrolu okolí nadjezdu u Křepelky, zda tam nevzniká černá 

skládka. 

 

Ing. Žižlavský – požádal starostu o jednání s vlastníkem komunikace ze Skrbeně do Horky  

o opravách výtluků. 

 

Bc. Vaďura – dotaz, zda je již rozhodnuto o rezervačním systému ha obecním hřišti. 

Starosta – dohodne schůzku se správcem hřiště v Křelově. Na základě jeho zkušeností 

bychom upřesnili naše požadavky na systém. 

 

 

 

Závěr 

Starosta poděkoval všem za účast. Poté zasedání ukončil. 

 

 

 

 

Zapsala: Lenka Spurná 

 

 

Tomáš Spurný 

 

 

 

Ověřili: 

 

Bc. Vaďura, MBA 

 

 

Ing. Jan Žižlavský 

 

 

 

 

 

Přílohy: 

 

Podklady 

Presenční listina 


