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Zápis  

z 23. zasedání Zastupitelstva obce Skrbeň, 

které se konalo v pondělí 4. října 2021 od 18:30 v Domě služeb 

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

 

Účast:                       8 členů zastupitelstva, od bodu 1) 9 členů, viz. presenční listina 

Počet přítomných občanů:     8 

 

Určení zapisovatele:  Lenka Spurná 

pro 8 proti 0 zdržel se    0 

 

Ověřovatelé:  

 

Miroslav Štanga  pro 7 proti 0 zdržel se  1   

 

Josef Fiala   pro 7 proti 0 zdržel se    1 

 
 

Program: 

1. Plnění usnesení, průběh akcí 

2. Smlouva o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR – „Stromy pro 

Skrbeň“ 

3. Smlouva o budoucí kupní smlouvě č. 4121813977 (pozemek pod trafostanicí na p.č. 413/26 
v k.ú. Skrbeň) 

4. Smlouva o udělení souhlasu k provedení stavby „Polní cesta C4 v k.ú. Skrbeň“ se Státním 

pozemkovým úřadem 

5. Smlouva o zřízení věcného břemene č. 8800099203_1/VB/P ke stavbě „PREL A Skrbeň – 

Hlavní, STL plynovody a příp., Silnice III 4466-kanalizace Db, číslo stavby 8800099203“ 

6. Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo se společností ELNERMONT s.r.o. na akci 

„Rekonstrukce veřejného osvětlení – silniční průtah a IV. etapa“ 

7. Vydání změny č. 1 Územního plánu Skrbeň + návrhy na další změny 

8. Záměr umístění základnové stanice mobilního operátora na p.č. 413/19 (areál Hradisko) 

9. Návrh spolufinancování části komunikace k lokalitě Nad Oleškami 

10. Rozpočtové opatření 

11. Různé 

 

 

Výsledek hlasování:  pro   8 proti   0 zdržel se    0 

Program byl schválen. 
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Ad 1) Plnění usnesení 

Usnesení č. 1/22/2021 

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

 

Usnesení č. 2/22/2021 

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

provedeno 

 

Usnesení č. 3/22/2021 

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

provedeno 

 

Usnesení č. 4/22/2021 

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.  

provedeno 

 

Usnesení č. 5/22/2021 

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. 

provedeno 

 

Usnesení č. 6/22/2021 

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. 

provedeno 

 

Usnesení č. 7/22/2021 

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. 

připravuje se 

Oprava nesprávné informace: Na zasedání se Ing. Žižlavský dotázal, proč není příjem z této 

smlouvy předmětem rozpočtového opatření. Odpověděl jsem, že se tak stane, až bude smlouva 

podepsána oběma stranami. Správná informace je, že tyto příjmy už byly zahrnuty do 

rozpočtu obce při jeho schvalování. 
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Usnesení č. 8/22/2021 

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.  připravuje se 

Oprava nesprávné informace: Na zasedání se Ing. Žižlavský dotázal, proč není příjme z této 

smlouvy předmětem rozpočtového opatření. Odpověděl jsem, že se tak stane, až bude smlouva 

podepsána oběma stranami. Správná informace je, že tyto příjmy už byly zahrnuty do 

rozpočtu obce při jeho schvalování. 

 

Usnesení č. 9/22/2021 

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

 

Usnesení č. 10/22/2021 

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

cesta v předloženém znění.  

 

Usnesení č. 11/22/2021 

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

cesta. 

 

Usnesení č. 12/22/2021 

ZO schvaluje rozpočtové opatření 3/2021. 

 

Usnesení č. 13/22/2021 

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. 

viz další bod programu 

 

Usnesení č. 14/22/2021 

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

 

Dílčí přezkum hospodaření obce 15.,16.9.2021 – nebyly zjištěny chyby a nedostatky. 

 

Bez připomínek. 

 

„Židle a stoly do obecního sálu ve Skrbeni“  

Doposud nebyla uzavřena žádná kupní smlouva nebo objednávka, protože předkladatel 

nejlevnější nabídky (nízké ceny stolů) po dalším požadavku na upřesnění vysvětlil, že nízká 

cena je za dekor od polského výrobce a liší se od toho, co bylo v zaslaném odkazu na web 

prodejce u příslušného zboží. Pokud bychom chtěli původně nabízený dekor (který nabízeli i 

další oslovení), byly by ceny dle nabídky z první poptávky. Tím se tento uchazeč stal druhým 

nejlevnějším. Vyzvali jsme tedy předkladatele nyní nejvýhodnější nabídky k uzavření kupní 

smlouvy a do ní jsme zahrnuli úplnou specifikaci dle výzvy. Z následné komunikace 
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vyplynulo, že by dodané stoly neměly požadovanou hranu ABS 2 mm (což je standard), ale 

slabší. Trvali bychom na dodržení parametrů, výrazně by se prodloužila doba dodání (blíže 

nespecifikováno). Starosta požádal o závazné potvrzení, že jimi předložená nabídka splňuje 

všechny požadované parametry – doposud bez reakce.  

Potvrzení předkladatele nejvýhodnější nabídky o úplném dodržení požadovaných parametrů 

zatím nepřišlo. Vzhledem ke stále přísnější kontrole ze strany poskytovatele dotace nelze na 

základě současných nabídek zakázku zadat. Po dosavadních komplikacích tedy můžeme buď 

od záměru zcela upustit, což by znamenalo vzdání se dotace, nebo znovu poptat, zdůraznit 

požadavek na bezpodmínečné dodržení vybraných parametrů a počítat s tím, že by nábytek 

byl dodán zřejmě až v samém závěru roku nebo na začátku roku příštího. Dotační podmínky 

nám posun termínu fyzické realizace projektu umožňují.  

 

Z diskuse vyplynul souhlas s tím, že bude proveden opakovaný výběr dodavatele s těmito 

poznámkami: 

Bc. Vaďura navrhl požadovat delší platnost nabídek, např. až 90 dnů a poptávku řešit 

zveřejněním na internetu namísto oslovení tří subjektů. 

Jos. Zlámal: Tak dlouhou platnost nabídky v současné době nikdo neposkytne.  

Ing. Čehovksý: Využít možnosti vyžádat si předložení vzorků nabízeného nábytku. 

Starosta: Doposud jsme vždy oslovovali 4 subjekty, abychom získali min. 3 nabídky. 

 

Návrh usnesení: 

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

 

Výsledek hlasování:  pro   9 proti   0 zdržel se  0 

Návrh byl schválen – Usnesení č. 1/23/2021 

 

Ad 2) Smlouva o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR – 

„Stromy pro Skrbeň“ 

Na jaře tohoto roku byl realizován projekt „Stromy pro Skrbeň“, na jehož financování byla 

podána žádost o dotaci z Národního programu ŽP. Po doložení realizace a všech stanovených 

podmínek je ke schválení předložena Smlouva o poskytnutí podpory ze SFŽP ČR mezi obcí a 

státním fondem. Dotace je 160.868 Kč z celkových způsobilých výdajů 161.142 Kč. Celkové 

výdaje včetně nezpůsobilých činí 169.959,90 Kč. 

 

bez připomínek 

 

Návrh usnesení: 

ZO schvaluje uzavření Smlouvy č. 1190901174 o poskytnutí podpory ze Státního fondu 

životního prostředí České republiky na realizaci akce „Stromy pro Skrbeň“. 

 

Výsledek hlasování:  pro   9 proti   0 zdržel se  0 

Návrh byl schválen – Usnesení č. 2/23/2021 
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Ad 3) Smlouva o budoucí kupní smlouvě č. 4121813977 (pozemek pod trafostanicí na p.č. 
413/26 v k.ú. Skrbeň) 
Záležitost byla projednávána na 22. zasedání s tím, že původně navržené umístění na pozemku 
p.č. 400/1 nebylo schváleno a bylo navrženo přesunout trafostanici na p.č. 413/26. Stavební 
úřad tuto změnu akceptoval, stejně tak společnost ČEZ Distribuce.  
Záměr prodat část p.č. 413/26 pro tento účel byl zveřejněn na úřední desce od 5.8.2021. Žádné 
námitky nebyly uplatněny. 
 
Bc. Vaďura: Proč je předložena smlouva o budoucí smlouvě kupní, a ne hned kupní smlouva? 
Starosta: Dokud nebude trafo postaveno, nelze specifikovat předmět prodeje. 
Bc. Vaďura: Neznáme vůbec cenu, za jakou budeme prodávat, cena bude určena znalcem – kdo 
ho určí? 
Starosta: Pokud by se cena stanovila už nyní, je pravděpodobné, že než bude trafo postaveno, 
změní se cenová úroveň a možná i oceňovací předpis. Můžeme navrhnout, aby do textu smlouvy 
bylo doplněno, že znalce navrhne prodávající. 
Ing. Gabrlíková, Ing. Čehovský: Jedná se o potřebnou veřejně prospěšnou stavbu. Důležitější, než 
cena za prodej pozemku pod ní je to, aby byla stavba postavena. 
 
Starosta dal hlasovat o návrhu uzavřít uvedenou smlouvu doplněnou o ustanovení, že znalce určí 
prodávající. 
 
 
Návrh usnesení: 
ZO schvaluje uzavření Smlouvy o budoucí kupní smlouvě č. 4121813977 (pozemek pod 
trafostanicí na p.č. 413/26 v k.ú. Skrbeň) se společností ČEZ Distribuce a.s. 
 

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

Návrh byl schválen – Usnesení č. 3/23/2021 

 

Ad 4) Smlouva o udělení souhlasu k provedení stavby „Polní cesta C4 v k.ú. Skrbeň“ se 

Státním pozemkovým úřadem 

V projektu tzv. společných zařízení v rámci komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Skrbeň 

z roku 2000 je kromě jiného podél hranice s k.ú. Hynkov úzká, doposud neupravená polní 

cesta C17c, užívaná jako část hraniční polní cesty z Hynkova k lesu směr Horka (viz výřez 

z výkresu KPU v k.ú. Skrbeň). V nedávno zpracovaném projektu komplexní pozemkové 

úpravy v k.ú. Hynkov byla tato cesta od hospody z Hynkova k lesu, označená v jejich 

projektu jako C4 navržena tak, že úzkým pruhem podél katastrální hranice zasahuje do k.ú. 

Skrbeň. Zábor v k.ú. Skrbeň je v přiloženém výkresu znázorněn zeleným šrafováním a činí 

530 m2. Jinak řečeno stavba nové cesty bude opět z převážné části v k.ú. Hynkov, malou částí 

v k.ú. Skrbeň. Pro účely stavebního povolení je potřeba uzavřít mezi obcí a Státním 

pozemkovým úřadem smlouvu viz. příloha. O údržbu cesty se bude starat obec Příkazy. 

 

bez připomínek 
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Návrh usnesení: 

ZO schvaluje uzavření Smlouvy o udělení souhlasu k provedení stavby „Polní cesta C4                

v k. ú. Skrbeň“ se Státním pozemkovým úřadem, Krajským pozemkovým úřadem pro 

Olomoucký kraj, Pobočka Olomouc. 

 

Výsledek hlasování:  pro   9 proti   0 zdržel se  0 

Návrh byl schválen – Usnesení č. 4/23/2021 

 

Ad 5) Smlouva o zřízení věcného břemene č. 8800099203_1/VB/P ke stavbě „PREL A 

Skrbeň – Hlavní, STL plynovody a příp., Silnice III 4466-kanalizace Db, číslo stavby 

8800099203“ 

Jedná se o věcné břemeno k pěti přeložkám plynového potrubí v úseku od kostela po 

železniční přejezd na obecních pozemcích podél tohoto úseku silnice. 

 

bez připomínek 

 

Návrh usnesení: 

ZO schvaluje uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene č. 8800099203_1/VB/P ke          

stavbě „PREL A Skrbeň – Hlavní, STL plynovody a příp., Silnice III 4466-kanalizace Db, 

číslo stavby 8800099203“ se společností GasNet, s.r.o. zastoupené společností GasNet 

Služby, s.r.o. 

 

Výsledek hlasování:  pro   9 proti   0 zdržel se  0 

Návrh byl schválen – Usnesení č. 5/23/2021 

 

Ad 6) Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo se společností ELNERMONT s.r.o. na akci 

„Rekonstrukce veřejného osvětlení – silniční průtah a IV. etapa“ 

V příloze je návrh Dodatku č. 2 se soupisem méněprací a realizovaných víceprací na výše 

uvedené stavbě. Změny byly způsobeny použitím jiných kabelů, instalací většího počtu 

stožárů a svítidel a s tím souvisejícími dodávkami a pracemi.  

 

Bc. Vaďura: Proč se měnily typy kabelů a počet sloupů? 

Starosta: Po dohodě s projektantem na návrh realizační firmy byly zvoleny kabely s menším 

průřezem, které vyhovují a současně umožňují bezproblémovou montáž na svorkovnicích 

v bezpatkových sloupech. Pro rozvody místního rozhlasu byl zvolen vhodnější stíněný kabel. 

Počet sloupů se upravoval tehdy, když se musely sloupy posunout s ohledem na existující sítě, 

čímž se někde zvětšila jejich rozteč a pro dostatečné osvětlení musel být vložen další sloup. 
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Návrh usnesení: 

ZO schvaluje uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo se společností ELNERMONT s.r.o. na 

akci „Rekonstrukce veřejného osvětlení – silniční průtah a IV. etapa“. Celková cena díla se 

zvyšuje na 4.909.902,43 Kč vč. DPH. 

 

Výsledek hlasování:  pro   9 proti   0 zdržel se  0 

Návrh byl schválen – Usnesení č. 6/23/2021 

 

Ad 7) Vydání změny č. 1 Územního plánu Skrbeň + návrhy na další změny 

Proces projednávání a schvalování změny č. 1 územního plánu Skrbeň splnil veškeré 

náležitosti a změnu lze vydat. 

 

bez připomínek 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Skrbeň po projednání: 

1. ověřilo 

v souladu s ust. § 54 odst. (2) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním 

řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, že Změna č.1 Územního plánu Skrbeň 

není v rozporu: 

a) s Politikou územního rozvoje České republiky, ve znění pozdějších aktualizací 

b)  se Zásadami územního rozvoje Olomouckého kraje, ve znění pozdějších aktualizací 

c) se stanovisky dotčených orgánů 

d) se stanoviskem Krajského úřadu Olomouckého kraje KUOK 90409/2021 

2. vydává 

v souladu s ustanovením § 54 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a 

stavebním řádu v platném znění (stavební zákon), Změnu č. 1 Územního plánu Skrbeň 

formou opatření obecné povahy, které je přílohou tohoto usnesení 

 

Příloha usnesení: návrh Změny č.1 Územního plánu Skrbeň 

 

Výsledek hlasování:  pro   9 proti   0 zdržel se  0  

Návrh byl schválen – Usnesení č. 7/23/2021 

 

Návrhy na další změny: 

• Na 22. zasedání byly projednány okolnosti dalšího postupu u dvou dalších doposud 

předložených návrhů na změnu územního plánu s tím, že Ing. arch. Čehovský byl pověřen 

připravit návrh souvisejícího zdůvodnění. Tento návrh postačí zpracovat až v průběhu 

projednání změn. Současně byly předkladatelé obou návrhů informování o tom, že pokud 

by se měl uplatnit tzv. zkrácený postup pořizování změny ÚP, musí doložit ještě 

stanoviska dvou orgánů ochrany přírody. 

 

bez připomínek 
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Návrh usnesení: 

ZO předběžně souhlasí s pořízením změny územního plánu obce Skrbeň na p.č. 382/20 a 

561/1 dle předložených návrhů. Definitivní schválení bude projednáno po předložení dokladů 

potřebných pro pořízení změny zkráceným postupem. 

 

Výsledek hlasování:  pro   9 proti   0 zdržel se  0 

Návrh byl schválen – Usnesení č. 8/23/2021 

 

• Zatím neoficiálně oznámili majitelé pozemků p.č. 239/2,3,5 (zatravněná plocha oplocená 

drátěným pletivem mezi cestou k Močidlu a železniční tratí), že by ji chtěli využít pro 

stavbu rodinného domu. Oficiální žádost o změnu ÚP zatím předložena nebyla. Tyto 

pozemky obec v roce 1998 prodala manželům Najdekrovým na výstavbu provozovny pro 

výrobu a prodej velkokuchyňských zařízení a pro tento účel byla tehdy platným územním 

plánem také určena. Záměr však realizován nebyl a tato plocha byla převedena zpět do 

nezastavitelného území. 

 

Ing. Čehovský: V současné době je tato nezastavěná lokalita navazující na nedávno 

vysazenou zeleň (Stromy pro Skrbeň) cenná tak jak je a vhodně dotváří výjezd z obce, pohled 

do krajiny atd. Případná výstavba rodinných domů by naopak navazovala na zástavbu Nová 

čtvrť a U Rybníka, což je také vhodné. Obě varianty jsou přijatelné. 

 

 

• Na západní straně ulice Dvorská jsou malé zahrádky, které patří k jednotlivým domům na 

protější straně ulice.  Jejich majitelé by zde chtěli postavit garáže, pergoly, přístřešky 

apod. Podle vydané územně plánovací infromace to není možné, protože se sice jedná               

o plochu určenou pro rodinné domy, ale pozemky jsou tak malé, že by zde rodinných dům 

být nemohl. Garáž, přístřešek apod. lze postavit při současně stanovených podmínkách 

pouze na pozemku, na kterém je rodinný dům. Aby zde takové stavby mohly být, je třeba 

změnit územní plán tak, že tyto zahrádky budou v ploše, která svým určením uvedené 

stavby umožní. 

 

Paní Brachová: Jaké jsou předpokládané náklady na provedení změny? Může obec požadovat 

od navrhovatelů jejich úhradu? 

Starosta: Náklady bývají několik desítek tisíc Kč. Ty se rozpočítají mezi jednotlivé 

navrhovatele. 

 

Bc. Vaďura: Nelze některý z návrhů případně předložit jako návrh obce, a tudíž za jeho 

pořízení úhradu neuplatňovat? 

Starosta: V tomto případě to nepovažuje za vhodné. Lze posoudit, zda obec bude po 

navrhovatelích požadovat 100 % úhradu nebo menší podíl. 
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Ad 8) Záměr umístění základnové stanice mobilního operátora na p.č. 413/19 

Společnost Vantage Tower požádala o projednání záměru umístění základnové stanice na p.č. 

413/19 v areálu Hradisko pro mobilního operátora Vodafon – viz níže. Výkresy jsou 

v příloze. Technicky ani majetkoprávně by se záměrem nebyly problémy. Otázkou je krajinný 

ráz. Poblíž zvoleného místa stával dříve věžový vodojem kulového tvaru vysoký cca 35 m. 

Navrhovaný stožár bude vyšší a štíhlejší, ovšem z příhradové konstrukce. 

S výstavbou základnové stanice souvisí i požadavek na umožnění trvalého přístupu. To by v 

současné době nebyl problém. Komplikace však může nastat v budoucnu, pokud bude areál 

prodán nějaké firmě nebo umožněno jeho jiné užívání. 

 

Pan Pytlíček: Jaký bude vliv vysílače na okolí? 

Starosta: Dle vyjádření navrhovatelů minimální a v souladu s hygienickými předpisy. Toto je 

uvedeno v obdrženém diagramu rozložení EMF viz příloha zápisu. 

Bc. Vaďura: Všeobecně se ví, že ve Skrbeni je pokrytí signálem Vodafonu špatné. To však 

lze řešit mnohem menším zařízením, než je navrhováno. Předložený diagram znázorňuje 

pouze vliv jednoho druhu zařízení. Bude garantováno, že zde nebude instalováno i zařízení 

jiné, s mnohem vyšším výkonem? Jaké jsou přínosy pro obec? 

Starosta: Obec by dostala zaplaceno za pozemek pod stanicí a za zřízení věcného břemene pro 

vstup a pro uložení elektrických kabelů. Jiné benefity nabízeny nejsou.  

Bc. Vaďura: Považuje za rozumnější stanici umístit na vhodnější místo, dále od zástavby, 

třeba na opačné straně obce poblíž dálnice. Pokud by stanice byla na obecním pozemku, 

namísto prodeje pozemek pronajmout a v případě zjištění negativních dopadů nájem 

vypovědět. 

Paní Čechová: Tak vysoký stožár bude hromosvodem, přitahujícím blesky v mnohem větší 

míře než nyní. 

Ing. Žižlavský: V této fázi není ochoten záměr podpořit z důvodu elektrosmogu a také 

z důvodu znehodnocení obecního i soukromých pozemků. 

Ing. Čehovský: Je potřebné získat další a podrobnější informace.  

Paní Čechová: nebude to mít dopad na signál jiných operátorů? 

Pan Brach: Bude stožár osvětlen? 

Ano, bude, tak jako jiné obdobně vysoké objekty. 

 

Závěr:  

Rozhodnutí se odkládá. Bc. Vaďura je pověřen jednat se zástupcem společnosti Vantage 

Towers a získat odpovědi na nastolené otázky. 
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Ad 9) Návrh spolufinancování části komunikace k lokalitě Nad Oleškami 

Pro další jednání ohledně možnosti spoluúčasti obce Skrbeň na financování výstavby 

komunikace do lokality Nad Oleškami je předkládán k posouzení návrh možného postupu 

přípravy a realizace stavby: 

• Vzhledem k tomu, že nelze stavbu rozdělit na samostatné části pro různé stavebníky                

(p. Prikrt + obec Skrbeň), zůstane stavebníkem pan Prikrt. 

• Projektant pracující už dlouhodobě pro obec Skrbeň doporučuje rozšířit oproti stávajícímu 

projektu úsek souběžný s tratí na šířku 5,5 m kvůli bezpečnému vyhýbání vozidel. Tato 

změna by byla současně s rozdělením stavby na dvě etapy (úsek souběžný s tratí hrazený 

obcí a úsek zbývající) předmětem změny stavby před dokončením, o kterou by požádal 

pan Prikrt. Změnu projektové dokumentace by uhradila obec Skrbeň včetně výkazu výměr 

na úsek souběžný s tratí.  

• Výběrové řízení na zhotovitele stavby by bylo vypsáno buď jen na úsek hrazený obcí 

nebo na stavbu celou s rozdělením zadání a ceny na jednotlivé úseky/etapy.  

• Zkolaudovat bude možné každou etapu zvlášť. 

 

Pan Zlámal: Návrh podporuje, obec by měla tento úsek financovat.  

 

Návrh usnesení: 

ZO souhlasí s financováním výstavby místní komunikace od jižního konce ulice Nádražní po 

odbočení k zástavbě v lokalitě Nad Oleškami z obecního rozpočtu. Komunikace bude mít 

šířku cca 5,5 m. 

Výsledek hlasování:  pro   9 proti   0 zdržel se  0 

Návrh byl schválen – Usnesení č. 9/23/2021 

 

Ad 10) Rozpočtové opatření 

Starosta informoval o rozpočtových opatřeních č. 4/2021 a 5/2021, které provedl ve své 

kompetenci.  

 

Návrh rozpočtového opatření č. 6/2021 reaguje na návrh pořídit stoly a dalšího vybavení do 

Domu služeb a na příjem dotace na volby do poslanecké sněmovny. 

V Domě služeb zůstalo 8 původních stolů, které by vzhledem k jejich stavu bylo vhodné 

vyměnit. Vhodné by bylo také dokoupení chladničky. Předpokládaný výdaj 50 – 60 tis. Kč. 

 

bez připomínek 

 

 

Návrh usnesení: 

ZO schvaluje rozpočtové opatření 6/2021. 

 

Výsledek hlasování:  pro   9 proti   0 zdržel se  0 

Návrh byl schválen – Usnesení č. 10/23/2021 
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Ad 11) Různé 

 

Bezbariérový přístup do obecního úřadu a knihovny 

Bezbariérový přístup by byl možný instalací zvedací plošiny v prostoru schodiště do 

knihovny, v mezipatře je i vstup do obecního úřadu přes kancelář starosty. Pro takový účel 

vyhlašuje ministerstvo pro místní rozvoj dotační titul „Podpora odstranění bariér 

v budovách“. Vyhlášení se očekává 23.10.2021, příjem žádostí do 8.11.2022. Museli bychom 

ale nechat prověřit podmínky pro ukotvení konstrukce plošiny, umožnění oboustranného 

nástupu/výstupu na plošinu atd. 

 

Bc. Vaďura: záměr vítá, ale z hlediska potřeb občanů považuje za vhodnější vyřešit 

bezbariérový přístup na obecní úřad a poštu přes hlavní vchod/schodiště, nikoliv přes kancelář 

starosty. 

 

Z následné diskuse vyplynul názor, že zajištění bezbariérového vstupu z čela budovy by bylo 

nákladné, technicky složitější a mělo by dopad na celkový vzhled objektu. Bude dobré 

realizovat vstup bočním vchodem, jak je navrhováno. Jiné řešení tím do budoucna není 

vyloučeno. 

 

Návrh usnesení: 

ZO souhlasí s podáním žádosti o dotaci na instalaci svislé zvedací plošiny pro zajištění 

bezbariérového přístupu v budově obecního úřadu.  

 

Výsledek hlasování:  pro   9 proti   0 zdržel se  0 

Návrh byl schválen – Usnesení č. 11/23/2021 

 

Oprava motoru sekačky nebo pořízení nové 

Na údržbu zeleně obec používá dvě sekačky. Ta výkonnější s hydraulickým výsypem koše 

byla pořízena v červnu 2012 za cenu 108 tis. Kč již jako použitá. V současné době je v poruše 

motor. Oprava je problematická, výměna za nový by přišla na cca 100 tis. Kč. Aktuální cena 

nové sekačky stejného typu je 460 tis. Kč. Opravovat nebo pořídit sekačku novou? 

 

Výsledek krátké diskuse: pořídit sekačku novou 

 

 

Zprovoznění obecního rozhlasu 

Toto nebylo součástí zakázky na rekonstrukci veřejného osvětlení, rozpočet s tím ale počítá – 

cca 75.000 Kč. Během podzimu by měly být instalovány a zapojeny nové reproduktory  

v ul. Hlavní, Spálená, Na Návsi, U Školy a Podvrbí. Řeší se alespoň provizorní připojení 

starého rozvodu od křižovatky Hlavní/Vyhnálovská. 

 

bez připomínek 
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Výměna svítidel v ulici Za Humny 

V této ulici zůstala svítidla se sodíkovými výbojkami. Firma ELNERMONT nabízí jejich 

výměnu za LED svítidla stejná jako byla instalována na rekonstruovaných úsecích, cena                 

43 tis. Kč. Není to nezbytné ale vhodné, protože se jedná o úsek, na který z obou stran 

navazují LED svítidla. I tato částka by byla pokryta stávajícím rozpočtem. 

 

Souhlas s výměnou.   

 

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

 

Jiné náměty: 

 

Paní Čechová: Po 15. říjnu bude svolána školská rada. Kromě jiných záležitostí je nutné 

posoudit bezpečnost přecházení silnice mezi školou a školní jídelnou. Při přecházení za 

zatáčkou může dojít k nebezpečným situacím, protože přijíždějící auta na novém asfaltovém 

povrchu vozovky nejsou slyšet.  

Starosta: Řádné přechody pro chodce v obci zřizovány nebyly, protože je více míst, kde by 

mohlo být z nějakého důvodu požadováno. Místo u školy je označeno dopravními značkami 

„Pozor děti“. Bezpečně se dá přecházet naproti obecního úřadu, kam od školy také vede 

chodník a prodloužení není velké. 

Ing. Gabrlíková: řádný přechod by musel být také jinak osvětlen. 

 

Bc. Vaďura: Je už nějaký posun v záležitosti požadavku na omezení tranzitní dopravy vozidel 

nad 12 tun? 

Starosta: Obce podepsaly společnou žádost. V jaké fázi je její vyřizování přesně neví. 

 

Bc. Vaďura: Je nějak řešeno rozvedení chrániček pro optickou datovou síť v ulicích, kde byla 

kabelizace sítě ČEZ už dříve provedena? 

Starosta: Společnost Doubrava Net, s.r.o. zadala zpracování projektu pro tuto část obce. Jak 

chtějí řešit tyto ulice zatím neví. 

 

 

 

 

 

 

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

 

1) Prezenční listina 

2) Podklady včetně příloh a doplnění 

 

Zápis byl vyhotoven dne: 

 

 

 

Zapisovatel:  

Lenka Spurná 

 

 

 

 

Ověřovatelé:   

Miroslav Štanga    dne:   

 

 

 

Josef Fiala      dne:  

 

 

 

 

 

 

Starosta:   

Tomáš Spurný      dne:  


