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Zápis  

z 22. zasedání Zastupitelstva obce Skrbeň, 

které se konalo v pondělí 2. srpna 2021 od 18:30 v Obecním sále 

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

 

Účast:                      8  členů zastupitelstva viz. presenční listina 

Počet přítomných občanů:      2 

 

Určení zapisovatele:  

Lenka Spurná      pro 8 proti 0 zdržel se    0 

 

Ověřovatelé:  

 

Ing. Arch. Viktor Čehovský    pro 7 proti 0 zdržel se   1 

 

Bc. Stanislav Vaďura, MBA    pro 7 proti 0 zdržel se   1 

 
 

Program: 

 

1. Plnění usnesení, průběh akcí 

2. Dary z rozpočtu obce  

3. Smlouvy o zřízení věcných břemen - ČEZ 

4. Vyhláška o nočním klidu 

5. Změna stanov DSO Region Moravská cesta 

6. Rozpočtové opatření 

7. Změny územního plánu – aktuální stav 

8. Záměr prodat část pozemku p.č. 400/1 pod budoucí trafostanicí 

9. Různé 

a) Návrh na zrušení železničního přejezdu 

b) Úprava okolí pomníku padlých a dalších míst 

c) Omezení tranzitní dopravy 

d) Komunikace Nad Oleškami 

e) Návrh na změnu hranic CHKO Litovelské Pomoraví 

f) Výběr židlí a stolů do Obecního sálu 

g) Nabídka virtuální prohlídky obce pro webové stránky 

h) Přehled připravenosti projektů 

 

Výsledek hlasování:  pro   8 proti   0 zdržel se    0 

Program včetně doplnění byl schválen. 
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Ad 1) Plnění usnesení 

Usnesení č. 1/21/2021 

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

 

Usnesení č. 2/21/2021 

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

a dohodu o umístění stavby č. IE-12-8007363/SOBS- 021, 046, 047, 057, 072, 073, 076, 080, 

081 k obecnímu pozemkům p.č. 565/5, 578/3, 602, 664/1, 665/3 v ulicích Hynkovská, 

Dvorská, Vyhnálovská, V Oleškách, Nádražní. 

podepsáno 

 

Usnesení č. 3/21/2021 

ZO schvaluje uzavření kupní smlouvy o převodu pozemku p.č. 291/11 – orná půda o výměře 

204 m2 vzniklého oddělením z pozemku p.č. 291/6 – orná půda v k.ú. Skrbeň, jak je 

zakresleno v geometrickém plánu č. 642-8/2021, z majetku Ing. Zuzany Vymlátilové  

do majetku obce Skrbeň za celkovou kupní cenu 6.120,- Kč. Náklady na vyhotovení 

geometrického plánu, kupní smlouvy a na vklad do katastru nemovitostí uhradí obec Skrbeň. 

probíhá 

 

Usnesení č. 4/21/2021 

ZO ruší své usnesení č. 6/18/2021. 

 

Usnesení č. 5/21/2021 

a) ZO schvaluje poskytnutí dotace 500.000,- Kč Římskokatolické farnosti Skrbeň na 

spolufinancování akce „Komunitní centrum ve Skrbeni – stavební úpravy a přístavba 

fary“ a uzavření smlouvy o poskytnutí dotace dle návrhu předloženého Římskokatolickou 

farností Skrbeň.  

b) ZO schvaluje uzavření „Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení předkupního práva 

k nemovitým věcem“ – k pozemku p.č. st. 5/2, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře  

690 m2, součástí je stavba, budova s č.p. 104, pozemku p.č. 92/1, zahrada, o výměře     

834 m2, vše v k.ú. a obci Skrbeň, s podmínkou snížení kupní ceny hrazené obcí  

o prostředky poskytnuté obcí na rekonstrukci fary nebo jejich vrácení obci při převodu  

do majetku jiné osoby. Tato podmínka platí po dobu 10 roků ode dne zápisu předkupního 

práva do katastru nemovitostí. 

provedeno, podepsáno 

 

Usnesení č. 6/21/2021 

ZO schvaluje prominutí nájemného z obecní hospody za období od 1. prosince 2020  

do 30. dubna 2021. 

 

Usnesení č. 7/21/2021 

ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 2/2021. 

 

Usnesení č. 8/21/2021 

ZO schvaluje uzavření Dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo se společností OHL ŽS a.s. na realizaci 

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

podepsáno 

 

Usnesení č. 9/21/2021 

ZO schvaluje Obecně závaznou vyhlášku obce Skrbeň č. 1/2021, o nočním klidu. 
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Usnesení č. 10/21/2021 

ZO deleguje na valnou hromadu Vodohospodářské společnosti Olomouc, a.s. svolané na 

18.6.2021 Tomáše Spurného. 

 

 

K usnesení 17/20/2021 - Informace o výběru projektanta na cyklostezku do Příkaz 

Výzva k předložení nabídek byla rozeslána těmto uchazečům: 

Ing. Linda Smítalová 145.000,00 Kč + DPH 

Ing. Petr Doležel 122.700,00 Kč + DPH 

Ing. Luděk Vrba 94.500,00 Kč (neplátce DPH) 

Ing. J. Procházka      nabídku nepředložil 

 

Smlouva o dílo s Ing. Vrbou byla podepsána. 

 

 

Prodejní automat na jízdenky – odpověď DPMO /podnět Mir. Štangy/ 

„DPMO, a.s. nemá v plánu investic na příští období rozšiřování sítě automatů na výdej 

jízdenek v Olomouci ani v přilehlých obcích a jiných lokalitách. Cestující veřejnosti jsou 

nabízeny alternativní způsoby k nákupu jízdenek, a to v elektronické podobě formou SMS 

jízdenek nebo prostřednictvím mobilních aplikací DPMO nebo SEJF.“ 

 

Rekonstrukce silnice 

Chybí dodělat přeložky plynu (bude provedeno po schválení technologického postupu atd.) a 

vyspravit větší výtluky na polních cestách (objízdné trasy jihovýchodně od obce). 

Kanalizace – kolaudace bude 5. srpna. 

Veřejné osvětlení – čekáme na kompletaci dokumentace atd. 

 

Dům služeb 

Částečně je vymalováno (chybí schodiště, WC), následovat bude montáž obložení, 

kompletace elektroinstalace a montáž textilních závěsů. Probíhá přečalounění židlí. 

 

Posouzení možností odkanalizování pokračování ulice Lipová 

Projektant dopracovává zprávu. 

 

 

 

Diskuse: 

Ing. Žižlavský – jak je to s přeložkami plynu před panelákem na Hlavní ulici, hlavně 

z důvodu bezpečnosti. 

Bc. Vaďura – proč se v obci stále kope, hlavně před panelákem a kdy bude opět k dispozici 

parkoviště? Jaký je důvod takového zpoždění prací, kdo je za to zodpovědný? 

Starosta – vysvětlil co způsobilo zpoždění, že se jedná o jednu z pěti přeložek plynového 

potrubí, které se od tohoto místa po přejezd ještě budou dělat a odpovědnost vzal především 

na sebe a také informoval o průběhu dalších prací. 

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

 

Výsledek hlasování:  pro   8 proti   0 zdržel se  0 

Návrh byl schválen – Usnesení č. 1/22/2021 

 

 

Ad 2) Dary z rozpočtu obce 

 

a) pro Seniorklub Skrbeň z.s. 

Seniorklub Skrbeň požádal o dar 15.000,- Kč. Dar bude využit pro nákup vstupenek na 

kulturní akce a na částečnou úhradu výdajů na zájezdy. 

 

Bez připomínek. 

 

Návrh usnesení: 

ZO schvaluje poskytnutí daru 15.000,- Kč pro Seniorklub Skrbeň, z.s., IČ 01303465. 

 

Výsledek hlasování:  pro   8 proti   0 zdržel se  0 

Návrh byl schválen – Usnesení č. 2/22/2021 

 

 

b) pro Spolek Trend vozíčkářů v Olomouci 

Spolek Trend vozíčkářů Olomouc požádal o finanční podporu na realizaci benefičního 

koncertu, který Spolek pořádá ve dnech 22. – 24.9.2021 v rámci celostátní sbírky Zasukované 

tkaničky. Žádost je v příloze. 

Starosta navrhl přispět částkou 3 000,- Kč. 

 

Bez připomínek. 

 

Návrh usnesení: 

ZO schvaluje poskytnutí daru 3.000,- Kč pro Spolek Trend vozíčkářů Olomouc, IČ 61984680. 

Výsledek hlasování:  pro   8 proti   0 zdržel se  0 

Návrh byl schválen – Usnesení č. 3/22/2021 
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c) pro obce zasažené tornádem 

Informaci podal starosta. 

Dary postiženým obcím lze poskytovat různými způsoby.  

Svaz měst a obcí uvádí buď zaslání daru na transparentní účet Jihomoravského kraje, 

případně vybraným obcím, avšak až po uklidnění situace, kdy budou obce schopné projednat 

přijetí daru a uzavření příslušných smluv (viz www.smocr.cz). 

Sdružení místních samospráv připravilo jiný způsob – založilo vlastní transparentní účty 

s určením pro konkrétní postižené obce (nejen na Jižní Moravě) a jeden účet nepojmenovaný, 

o jehož rozdělení by rozhodla Rada Sdružení (viz www.smscr.cz, kde je vidět i aktuální výše 

darů). Obec jako dárce by uzavírala darovací smlouvu pouze se Sdružením místních 

samospráv. Přispět lze na účet určený jedné či více obcím, případně na účet nepojmenovaný. 

Uvažuje se o tom, že tento “nepojmenovaný“ účet by byl trvalý a sloužil by k rychlé pomoci 

v budoucnu s cílem být lépe připraveni na krize, ke kterým vzhledem ke klimatickým 

změnám může častěji docházet. 

 

 

Diskuse: 

Starosta počet účtů včetně nepojmenovaného je 10. Navrhl přispět částkou 50 tisíc Kč na 

nepojmenovaný účet. 

 

Bc. Vaďura – nemá vyhraněný názor, ale přiklonil se k přispění konkrétním obcím. Vybrat 

cíleně 2-3 obce a těm tu částku rozdělit, vědělo by se adresně kdo komu přispěl, také by se 

mohly vytvořit možné vazby mezi obcemi a vidí určitý pozitivní vliv i do budoucna. 

 

Ing. Žižlavský – obě varianty mají něco do sebe. Má informace, že například v jedné 

z poničených obcí, v Moravské Nové Vsi, byla poničena většina obecních nemovitostí. 

Navrhl proto přispět této obci. 

 

J. Fiala – souhlasí s Ing. Žižlavským a navrhl další variantu, kdy by se všem obcím přispělo 

po 5 tisících Kč. 

 

Ing. Žižlavský – navrhl přispět 10 tisíc na nepojmenovaný účet a 40 tisíc na účet obce 

Moravská Nová Ves. 

 

Hlasování: 

návrh J. Fialy - 9 x 5 000,- Kč na účty konkrétních obcí 

pro 2 

 

návrh Ing. Žižlavského - 10 000,- Kč na nejmenovaný účet a 40 000,- Kč na účet obce 

Moravská Nová Ves 

 

pro 7 proti  0 zdržel se    1 (M. Štanga) 

 

 

 

http://www.smscr.cz/
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Návrh usnesení: 

OZ schvaluje poskytnutí daru obcím postiženým v České republice vichřicí v červnu 2021 

prostřednictvím transparentních účtů zřízených pro tento účel Sdružením místních samospráv 

ČR, a to pro obec Moravská Nová Ves 40.000,- Kč a 10.000,- Kč na tzv. nepojmenovaný 

účet, o jehož použití rozhodne Rada SMS ČR, a schvaluje uzavření darovací smlouvy se 

Sdružením místních samospráv ČR. 

 

Výsledek hlasování:  pro   7 proti   0 zdržel se  1 (M. Štanga)  

Návrh byl schválen – Usnesení č. 4/22/2021 

 

 

Ad 3) Smlouvy o zřízení věcných břemen - ČEZ 

 

a) 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 + DPH.  

 

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- 051, 054, 069, 095 k obecním 

pozemkům p.č. 664/1, 665/3, 124/2 v ulicích Vyhnálovská, V Oleškách, Nádražní. 

 

Výsledek hlasování:  pro   8 proti   0 zdržel se  0 

Návrh byl schválen – Usnesení č. 5/22/2021 

 

b) Druhá taková smlouva ošetřuje uložení kabelových tras na obecních pozemcích. Náhrada 

bude v tomto případě 210 218,- Kč + DPH. Smlouva s mapovým zákresem byla rozeslána 

elektronicky. 

 

Bez připomínek. 

 

 

Návrh usnesení: 

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

o umístění stavby č. IE-12-8007363/SOBS-064 na obecních pozemcích p.č. 578/3, 132, 

110/2, 124/2, 584/1, 431/3, 666/3, 432/9, 432/41, 565/15, 565/5, 565/22, 565/2, 602, 565/23, 

565/3, 99/3, 99/1, 566, 603, 665/3, 413/6, 664/2, 666/1, 664/1, 400/10 v k.ú. Skrbeň. 

 

Výsledek hlasování:  pro   8 proti   0 zdržel se  0 

Návrh byl schválen – Usnesení č. 6/22/2021 
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c) Jedná se o finální smlouvy o zřízení věcného břemene na obecních pozemcích pro 

kabelové trasy v rámci předchozích již realizovaných etap kabelizace sítě ČEZ. Příslušné 

smlouvy o budoucích smlouvách o zřízení věcného břemene schvalovalo zastupitelstvo 

12.2.2018 a 24.9.2018. Obě smlouvy s geometrickým plánem byly rozeslány elektronicky. 

Náhrada za zřízení věcného břemene je 70.718,- Kč a 231.497,- Kč + DPH. Obě smlouvy 

s mapovým zákresem a výpočtem byly rozeslány elektronicky. 

Následovat budou další smlouvy související s připojením některých objektů atd. 

 

Bez připomínek. 

 

 

Návrh usnesení: 

ZO schvaluje uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti IE-12-

8005423/VB/02  Skrbeň, Jos. Fialy, U Hřiště – úprava kNN, vNN na obecních pozemcích 

v rozsahu dle geometrického plánu 615-616/2019, potvrzeného Katastrálním úřadem pro 

Olomoucký kraj, Katastrálním pracoviště Olomouc dne 29.03.2021, pod č. 797/2021-805,              

za jednorázovou náhradu ve výši 70.718,- Kč. 

 

Výsledek hlasování:  pro   8 proti   0 zdržel se  0 

Návrh byl schválen – Usnesení č. 7/22/2021 

 

Návrh usnesení: 

ZO schvaluje uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti IE-12-005421/VB/04 

Skrbeň, Hlavní, Za Školou  – úprava kNN, vNN na obecních pozemcích v rozsahu dle 

geometrického plánu č. č. 627-243/2020, potvrzeného Katastrálním úřadem pro Olomoucký 

kraj, Katastrální pracoviště Olomouc, dne 29.03.2021, pod č. 816/2021-805, za jednorázovou 

náhradu ve výši 231.497,- Kč.   

 

Výsledek hlasování:  pro   8 proti   0 zdržel se  0 

Návrh byl schválen – Usnesení č. 8/22/2021 

 

Ad 4) Vyhláška o nočním klidu 

Sbor dobrovolných hasičů Skrbeň požádal o výjimku z nočního klidu pro konání taneční 

zábavy ve Farské zahradě v termínu 4.9./5.9.2021. V příloze je návrh příslušné obecně 

závazné vyhlášky. 

 

Bez připomínek. 
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Návrh usnesení: 

ZO schvaluje Obecně závaznou vyhlášku obce Skrbeň č. 2/2021, o nočním klidu. 

 

Výsledek hlasování:  pro   8 proti   0 zdržel se  0 

Návrh byl schválen – Usnesení č. 9/22/2021 

 

Ad 5) Změna stanov DSO Region Moravská cesta 

Návrh změny viz příloha. Současně je třeba schválit přistoupení dalších obcí. 

Informace o akci „Ô nás na Hané“ – sobota 2. října, Cholina 

Bez připomínek. 

 

 

Návrh usnesení: 

ZO schvaluje Dodatek č. 1 ke Stanovám dobrovolného svazku obcí DSO Region Moravská 

cesta v předloženém znění.  

 

Výsledek hlasování:  pro   8 proti   0 zdržel se  0 

Návrh byl schválen – Usnesení č. 10/22/2021 

 

Návrh usnesení: 

ZO schvaluje přistoupení obcí Horka nad Moravou a Slavětín do DSO Region Moravská 

cesta. 

 

Výsledek hlasování:  pro   8 proti   0 zdržel se  0 

Návrh byl schválen – Usnesení č. 11/22/2021 

 

Ad 6) Rozpočtové opatření 

Reaguje na potřebu vyššího čerpání prostředků z fondu „kanalizace“ z důvodu vysokého 

nárůstu poruch čerpadel (v letech 2019 a 2020 jsme každoročně vyměnili 22 čerpadel, 

v letošním roce k 20. červenci již 27 čerpadel) a dále na předpokládaný nárůst výdajů na 

zeleň, zejména na výsadbu květin v ostrůvcích a podél silnice, prořezání lip na hřbitově atd.  

Informace o koncepci výsadby podél silnice byla součástí podkladů pro 19. zasedání a tehdy 

předpokládané výdaje min. cca 260 tis. Kč byly zahrnuty do schvalovaného rozpočtu. 

V důsledku přidání některých dalších ploch, doplnění stromků (původně byly v návrhu pouze 

nízké rostliny, později byly doplněny muchovníky, aktuálně se místo nich navrhují šeříky 

k zapěstování) a průběžného zdražování nabídky sazenic na trhu dosahuje předpokládaná cena 

částky 400 tis. Kč. 
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Ing. Žižlavský – dotaz, proč nejsou v příjmech uvedeny příjmy z věcných břemen. 

 

Starosta – nejsou ještě podepsány smlouvy. 

 

Bc. Vaďura – dotaz, zda se podařilo získat náhradu za shořelé kontejnery. 

 

Starosta – informoval o tom, že pachatel byl odsouzen k náhradě části škody, se zbytkem byla 

obec odkázána na občanskoprávní soud. Pachatel však projevil lítost a uzavřel s obcí dohodu 

o uznání celého dluhu se splátkovým kalendářem. Splácí pravidelně. 

 

 

Návrh usnesení: 

ZO schvaluje rozpočtové opatření 3/2021. 

 

Výsledek hlasování:  pro   8 proti   0 zdržel se  0 

Návrh byl schválen – Usnesení č. 12/22/2021 

 

Ad 7) Změny územního plánu – aktuální stav 

 

a) Soubor změn č. 1 

Veřejné projednání proběhlo 21. července. Do termínu 22. zasedání ještě není k dispozici 

finální dokument, který musí schválit zastupitelstvo, bude to součástí programu                  

23. zasedání. 

 

Informaci podal starosta. 

Bez připomínek. 

 

 

 

b) Návrhy na další změny územního plánu 

Zatím jsou předloženy dva návrhy. Pan Nevěřil – pozemek pro rodinný dům na konci 

ulice Jos. Fialy a společnost VITSOL – pozemky pro tři rodinné domy na konci ulice 

Hynkovská. Úřad územního plánování tyto změny nedoporučuje, protože „nebyla 

prokázána potřeba vymezení nových zastavitelných ploch“. Zastupitelstvo může v této 

situaci změnu ÚP odmítnout, souhlasit až po prokázání potřeby vymezit nové zastavitelné 

plochy nebo provedení změny schválit, ale uvedené vymezení bude nutno prokázat.  

 

Ing. Čehovský – vysvětlil, že pokud nemáme zastavěnou podstatnou část zastavitelných ploch 

vedených v územním plánu, je nutno případné nově navržené plochy kompenzovat vyjmutím 

části stávajících zastavitelných ploch, třeba z důvodu dlouhodobého nezájmu vlastníků o 

jejich využití nebo z technických důvodů apod. Schvalování pořízení další změny územního 

plánu bylo odloženo a Ing. Čehovský byl pověřen připravit návrh zdůvodnění včetně 

případných dalších drobných změn územního plánu.  
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Ad 8) Záměr prodat část pozemku p.č. 400/1 pod budoucí trafostanicí 

Na pozemku u jižního konce ulice Nádražní by měla být umístěna kiosková trafostanice 

určená zejména pro zásobování lokality Nad Oleškami s propojením s ulicí Nádražní a 

Lipovou. Toto umístění s vysokonapěťovým kabelem z nadzemního vedení VN od Močidla je 

zahrnuto do platného územního plánu. Společnost ČEZ Distribuce předložila návrh Smlouvy 

o budoucí kupní smlouvě na část pozemku p.č. 400/1 – orná půda pod budoucí trafostanicí             

o výměře cca 8 m2.  

 

Ing. Gabrlíková – navržené umístění trafostanice by znehodnotilo pozemek, o jehož využití 

sice ještě není definitivně rozhodnuto, uvažuje se zde o domu pro seniory. Vhodnější bude 

umístit trafostanici vedle autoopravny. S tím souhlasili i další zastupitelé.  

Starosta ověří možnost této změny oproti výkresu obecně prospěšných staveb v územním 

plánu. Do této doby je schválení záměru prodeje odloženo. 

 

 

 

Ad 9) Různé 

a) Návrh na zrušení železničního přejezdu 

Správa železnic podala žádost o zrušení železničního přejezdu na hranicích s k.ú. Příkazy. Dle 

§ 37a zákona 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích „na žádost vlastníka dráhy nebo pozemní 

komunikace povolí příslušný silniční správní úřad zrušení přejezdu, pokud k přístupu k 

nemovitostem, k němuž je využívána pozemní komunikace, je možné využít jinou vhodnou trasu, 

která 

a) není delší o více než 5 km a 

b) nevede přes přejezd s nižším stupněm zabezpečení.“ 

V nesouhlasném stanovisku za obecní úřad shromáždil všechny související argumenty. Silniční 

správní úřad zatím ve věci nerozhodl. 

 

 

Informaci podal starosta. 

Bez připomínek. 

 

 

b) Úprava okolí pomníku padlých a dalších míst 

Před časem starosta vyzval k návrhům na úpravu oplocení pozemku kolem pomníku padlých                

a parčíku mezi školou a silnicí. Reagoval zatím jen Ing. Čehovský, který ovšem navrhl               

u pomníku padlých zásadnější úpravu – zcela jinak provedené dláždění kolem pomníku, což 

by si zřejmě vyžádalo i opravu obloukových stupňů před pomníkem. 

 

Ing. Čehovský informoval o svém návrhu, rozešle ho všem k posouzení. 

 

Bc. Vaďura – dotaz, zda by mohla být umístěna socha sv. Floriána mezi pomník padlých a 

kostel. 

 

Ing. Čehovský – koncepčně toto řešení není vhodné.  

 

Starosta – navrhl zatím odstranit zchátralé oplocení u pomníku padlých a potom se podrobněji 

projedná další postup. Pomník je veden jako válečný hrob, je možnost na jeho rekonstrukci 
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získat i případně dotaci. Oprava jeho okolí ale nebude tak finančně náročná, aby byla 

podmíněna získáním dotace. 

 

 

 

c) Omezení tranzitní dopravy 

Starosta obce Horka nad Moravou inicioval podnět krajskému úřadu na omezení tranzitní 

dopravy přes Skrbeň, Křelov a Horku pro vozidla nad 12 t. Na úvodním jednání tento záměr 

příslušný úředník krajského úřadu neodmítl, další jednání budou navazovat. Záměr starosta za 

Skrbeň podpořil. Pokud by byla jeho realizace schválena, vyplynul by pro Skrbeň závazek 

podílet se na úhradě dopravního značení. 

 

 

P. Čechová – tento problém řeší i jinde, například Hejčín a Řepčín. 

 

Bc. Vaďura – připomněl dřívější návrh Koalice pro Skrbeň zřídit obecní policii, nejlépe ve 

spolupráci s jinými obcemi, a mít tak možnost účinně dohlížet na dodržování i tohoto zákazu. 

 

Starosta – o této možnosti již bylo neúspěšně jednáno. V současné chvíli je důležité nejprve 

dosáhnout zákazu/omezení. 

 

 

d) Komunikace Nad Oleškami 

K již rozeslaným informacím starosta doplnil, že stavební úřad potvrdil platnost stavebního 

povolení na komunikaci, společnost SPINOPA Real převzala na základě plné moci stavbu od 

p. Prikrta a uzavřela se společností RI STAV smlouvu na dostavbu sítí. Smlouva na stavbu 

komunikace bude uzavřena podle výsledku projednání účasti obce.  

 

Starosta navrhl schválit převzetí role investora pro úsek komunikace v souběhu s žel. tratí. 

 

Ing. Čehovský – dotaz, zda lze zkolaudovat jen část financovanou obcí, pokud by společnost 

zbývající část nedobudovala. 

 

Starosta – Předpokládá, že převzetí role investora by se týkalo pouze části stavby, a tudíž by 

neměl být problém stavbu rozdělit. Kromě toho uvedl, že projektant Ing. Vrba doporučil 

požádat o změnu stavby před dokončením s cílem rozšířit úsek podél trati na dva 

plnohodnotné jízdní pruhy namísto navrhovaného užšího úseku s výhybnou. 

 

 

 

Návrh usnesení: 

ZO pověřuje starostu přípravou dokumentů, na základě kterých by obec mohla převzít roli 

investora k části stavby „Inženýrské sítě a komunikace pro lokalitu výstavby RD – Skrbeň, 

SO 01 – Komunikace“ v úseku, který je souběžný s železniční tratí. 

 

Výsledek hlasování:  pro   7 proti   0 zdržel se  1 (J. Fiala) 

Návrh byl schválen – Usnesení č. 13/22/2021 



 

12 
 

e)  Návrh na změnu hranic CHKO Litovelské Pomoraví 

V současné době se připravuje změna hranic CHKO Litovelské Pomoraví. Na území k.ú. 

Skrbeň je navrženo přičlenění pozemků společnosti VITSOL  p.č. 551/1 - orná půda a část 

681/2 – ostatní plocha (meliorační příkop). Zákres v mapě viz příloha.  

Jednalo by se o III. zónu ochrany přírody. 

 

Bez připomínek. 

 

Návrh usnesení: 

ZO bere na vědomí návrh na změnu hranic CHKO Litovelské Pomoraví bez připomínek.  

 

Výsledek hlasování:  pro   8 proti   0 zdržel se  0 

Návrh byl schválen – Usnesení č. 14/22/2021 

 

 

f) Výběr židlí a stolů do Obecního sálu 

Žádost o dotaci prostřednictvím MAS Moravská cesta na pořízení 180 židlí a 15 stolů do 

Obecního sálu byla doporučena ke schválení. K dnešnímu dni jsou k dispozici nabídky od 

několika dodavatelů a lze je moci posoudit. V žádosti o dotaci se předpokládaly celkové 

výdaje 360.000 Kč, z toho dotace 80%, tj. 288.000 Kč.  

 

Informaci podal starosta. 

Byly obeslány 4 společnosti, nabídku podaly 3. 

Z nabídek vyplývá, že pokud se upustí od stohovatelnosti židlí, dosáhne se výrazné úspory, 

kterou lze využít na pořízení většího počtu stolů a židlí, čímž by se v podstatě obměnil 

veškerý nábytek v sále. Starosta předvedl židli PAYSANE (s polstrem), která byla 

v nabídkách nejlevnější a kterou pořídili před rokem do obecního sálu v Haňovicích. Každý si 

ji mohl vyzkoušet a posoudit. 

 

Bc. Vaďura – Dotázal se, jak zásadní je parametr stohovatelnosti. Pokud by byl důležitý 

parametr stohovatelnosti židlí, bylo by vhodnější použití jiných než dřevěných, například 

kovových. Pokud ale tato podmínka není, jsou jednoznačně vhodnější variantou židle 

dřevěné. 

 

J. Jureček – preferuje dřevěné židle, stohovatelnost není potřeba, stačí ukládat židli na židli. 

 

P. Čechová – plastové a kovové židle jsou sice stohovatelné, ale nepraktické – způsobují hluk, 

nevydrží, prohýbají se a plastové praskají. 

 

Bc. Vaďura – navrhl židle polstrované, celodřevěné nejsou komfortní. 

Starosta a Ing Žižlavský – komfortnost při malé použivatelnosti není až tak důležitá. 

 

Starosta – důležitá je zatížitelnost a snadná udržovatelnost. 
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Ing. Gabrlíková – při ukládání židlí je možnost při ochraně proti oděru použít prokládání 

filcem. 

 

 

Hlasování – navržená židle bez polstru: 

Pro 7 proti 0 zdržel se 1 (Ing. Čehovský) 

 

  

 

Dále proběhla diskuse o barvě. Rovněž nedošlo ke shodě. 

 

Starosta navrhl projednávání odložit na příští zasedání. Do té doby najít způsob výběru 

umožňující jednoznačnější rozhodování. 

 

 

 

g) Nabídka virtuální prohlídky obce pro webové stránky 

Bude odloženo až po definitivním ukončení prací na silničním průtahu a po rekonstrukci 

budovy fary. 

 

 

h) Přehled připravenosti projektů 

Starosta předložil přehled aktuálního stavu připravenosti doposud projednaných projektů jako 

námět na diskusi na dalším zasedání.  

 

ch) Diskuse 

Bc. Vaďura a Mgr. Čechová – upozornili na rušení nočního klidu především od nových domů 

z konce ulice Hynkovská a v poslední době z ulice Příčná. 

Proběhla krátká diskuse. 

Starosta – v ulici Příčná o tom ví a už to řešil v mezích svých možností. V ulici Hynkovská 

nemá s kým řešit, nemá konkrétní informace. 

 

Další dotazy nebyly vzneseny. 

 

Starosta poděkoval všem za účast a ukončil zasedání zastupitelstva. 

Přílohy zápisu: 

1) Prezenční listina 

2) Podklady včetně příloh a doplnění 
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Zápis byl vyhotoven dne: 

 

 

 

Zapisovatel:  

Lenka Spurná 

 

 

 

 

Ověřovatelé:   

Ing. arch. Viktor Čehovský    dne:   

 

 

 

Bc. Stanislav Vaďura, MBA     dne:  

 

 

 

 

 

 

Starosta:   

Tomáš Spurný      dne:  

 


