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Zápis  
 

z 31. zasedání Zastupitelstva obce Skrbeň, 

které se konalo 12. března 2018 v Domě služeb 

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

 

Účast:  7 členů zastupitelstva, od bodu 1 programu 8 členů zastupitelstva - viz 

presenční listina 

   

Počet přítomných občanů: 0 

 

Určení zapisovatele:   

 

Lenka Spurná  

 

pro 7 proti 0 zdržel se    0 

 

 

Ověřovatelé:  

 

Ing. arch. Viktor Čehovský 

 

pro 6 proti 0 zdržel se    1 

     

 

Ing. Jan Žižlavský 

 

pro 6 proti 0 zdržel se    1 

 

 

 

Program: 

1) Plnění usnesení 

2) Rozpočet obce na rok 2018 + rozpočty související 

3) Dotace na činnost spolků a jednotlivců 

4) Různé 

a) Průběh hranic pro dělení pozemků v areálu Hradisko 

b) Aktualizace vyhlášky o nočním klidu 

c) K usnesení 12/30/2018 – převzetí funkce investora pro stavbu prodloužení vodovodu a 

tlakové splaškové kanalizace v lokalitě Z11. 

d) Smlouva o zřízení věcného břemene 

e) Žádost o finanční příspěvek pro „Nejste sami – mobilní hospic, z.ú.“ 

f) Dodatek č. 1 ke Smlouvě č. 08017781 o poskytnutí podpory ze Státního fondu 

životního prostředí ČR v rámci Operačního programu životního prostředí 

 

 

 

Program byl schválen 7 hlasy. 
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Ad 1) Plnění usnesení 

Informaci o plnění usnesení přednesl starosta. 

 

Usnesení 2/30/2018 

ZO souhlasí s přípravou projektu výsadby na p.č. 1323 a 1337 vzniklých při pozemkové 

úpravě v k.ú. Příkazy. 

předjednáno s Ing. Štěpánkovou – po rozjaření začne s projektováním 

 

Usnesení 3/30/2018 

ZO schvaluje uzavření smlouvy o dílo na realizaci zakázky „Obnova dětských hřišť v obci 

Skrbeň“ se společností MD ORSUS services s.r.o., za celkovou nabídkovou cenu  

1 243 396,- Kč vč. DPH. 

smlouva byla podepsána 

 

Usnesení 4/30/2018 

ZO schvaluje uzavření smlouvy o dílo na realizaci zakázky „Prodloužení vodovodu a 

kanalizace v ul. Hynkovská“ se společností RI-STAV s.r.o. za celkovou nabídkovou cenu 

237 314,51 Kč vč. DPH. 

smlouva byla podepsána 

 

Usnesení 5/30/2018 

ZO schvaluje uzavření kupní smlouvy na zakázku „Pořízení nového dopravního automobilu 

pro JSDH Skrbeň“ se společností THT Polička s.r.o. za celkovou nabídkovou cenu  

2 141 575,- Kč vč. DPH. 

smlouva byla podepsána 

 

Usnesení 6/30/2018 

ZO schvaluje záměr zřídit věcné břemeno a uzavření Smluv o budoucí smlouvě o zřízení 

služebnosti inženýrské sítě a smluv o právu provést stavbu č. IE-12-8005423/SOBSVB-56 na 

pozemcích p.č. 238/12, 238/38, 626 v k.ú. Skrbeň (zemní kabelové vedení odběrných míst na 

pozemcích p.č. st. 280, st. 279, st. 276, st. 275, st. 261, st. 500, st. 271, st. 268, st. 267, st. 308, 

st. 309, st. 310, st. 305, st. 306, st. 445).  

smlouva byla podepsána 

 

Usnesení 7/30/2018 
ZO schvaluje záměr zřídit věcné břemeno a uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení 
věcného břemene a dohody o umístění stavby č. IE-12-8005423/SOBSVB-058 na pozemcích 
parc. č. 248/1, 253/4, 626, 273/46, 582/11, 384/7, 392/1, 580/5, 662/2, 579, 239/1, 624/1, 238/12, 
238/38, 238/24, 238/35, 238/36, 685/1, 270/19 v k.ú. skrbeň, obec skrbeň, 
smlouva byla podepsána 

 

Usnesení 8/30/2018 

ZO schvaluje uzavření kupní smlouvy se Správou železniční dopravní cesty, státní 

organizace, o prodeji nemovité věci do majetku obce Skrbeň, a to pozemku p.č.  580/6 – 

ostatní plocha v k.ú. Skrbeň, manipulační plocha, který vznikl na základě geometrického 

plánu č. 534-102/2015 z původního pozemku p. č. 580/1 – ostatní plocha, dráha, za celkovou 

kupní cenu 128 000,- Kč. 

Podpisem smlouvy je pověřen starosta. 

smlouva bude podepsána po úhradě kupní ceny 
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Usnesení 9/30/2018 

Cena za 1 m
3
 odpadní vody se pro období od 1.1.2018 stanovuje ve výši 50,54 Kč + DPH. 

Množství odvedené odpadní vody pro účely paušální platby se na základě měření 

v předchozím roce stanovuje na 32 m
3
/osoba/rok.  

Stočné pro rok 2018 dle takto stanoveného množství odvedené odpadní vody činí                       

1 617,28 Kč/osoba/rok + DPH, to je 1 860,- Kč. 

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. 

 

Usnesení 10/30/2018 

ZO stanovuje hodnotu kompenzace připadající na jednu osobu pro rok 2018, která se 

poskytuje při včasném zaplacení veškerých poplatků, stočného a nájemného vůči obci,  

na 170,- Kč. 

 

Usnesení 11/30/2018 

Zastupitelstvo obce Skrbeň  

1. bere na vědomí posouzení návrhu na pořízení změny ÚP Skrbeň (způsob využití pozemku 

p.č. 382/20) úřadem územního plánování  

2. schvaluje v souladu s § 44 zákona 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, 
ve znění pozdějších předpisů, pořízení změny Územního plánu Skrbeň dle návrhu na  
pořízení změny za podmínky, že navrhovatel uhradí náklady uvedené v § 55a odst. 2 písm. f) 

zákona č. 183/2006 Sb. 
informace byla zaslána žadateli a magistrátu  

 

Usnesení 12/30/2018 

ZO souhlasí s tím, aby obec Skrbeň převzala funkci investora pro stavbu prodloužení 

vodovodu a tlakové splaškové kanalizace v lokalitě Z11, kdy stavebník uhradí obci investiční 

příspěvek v hodnotě nákladů na prodloužení tlakové splaškové kanalizace, a ukládá starostovi 

zajistit vypracování smlouvy upravující všechny vztahy z toho vyplývající a předložit ji 

zastupitelstvu k projednání. 

viz bod programu 31. zasedání 

 

Usnesení 13/30/2018 

ZO schvaluje poskytnutí finančního daru pro DC 90 o.p.s. ve výši 5 000,- Kč. 

dar byl odeslán, darovací smlouvy podepsána 

 

Usnesení 14/30/2018 

ZO schvaluje vybudování workoutového hřiště dle nabídky společnosti Clean4you s.r.o.  

za celkovou cenu 266 079,- Kč vč. DPH. 

smlouva byla podepsána 

 

Usnesení 15/30/2018 

ZO vzalo na vědomí informace o jednání se společností CETIN o možném společném 

postupu při přípravě výstavby optické datové sítě. 

_________________________________________________________________ 

 

 

 

 



4 

 

 

Usnesení 1/31/2018 

ZO bere na vědomí zprávu o plnění usnesení. 

 

Hlasování: 

pro 8 proti 0 zdržel se    0 

 

 

Ad 2) Rozpočet obce na rok 2018 + rozpočty související 

Podklady byly rozeslány elektronicky 21. února. Současně byly zveřejněny na úředních 

deskách. 

Před zveřejněním byl návrh rozpočtu prodiskutován ve finančním výboru. 

Do začátku tohoto zasedání nebyla předložena žádná připomínka. 

 

Návrh rozpočtu odpovídá tomu, že v roce 2018 nejsou naplánovány žádné větší investiční 

akce podobné těm, které byly realizovány v roce 2017 (přístavba školy, rekonstrukce 

komunikace V Oleškách, chodníky na hřbitově). Počítá se s těmito akcemi: 

 celková obměna dětských hřišť 

 rekonstrukce centrální vodoměrné šachty 

 rekonstrukce topení a elektroinstalace v ZŠ 

 workoutové hřiště 

 výsadba IP 20 za Křepelkou 

 auto pro hasičskou jednotku 

 prodloužení některých úseků vodovodu a kanalizace 

 

Návrh rozpočtu však obsahuje i prostředky na projektovou přípravu záměrů, které se budou 

moci realizovat až v roce 2019 a později: 

 rekonstrukce ulice Nová čtvrť 

 rekonstrukce ulice Vyhnálovská 

 rekonstrukce části veřejného osvětlení 

 

 

V rozpočtu na položce Požární ochrana jsou i náklady na rozšíření řidičského oprávnění  

o skupinu „C“ pro tři členy zásahové jednotky. 

 

V příspěvku zřizovatele pro ZŠ jsou také příspěvky na pomůcky a na plavecký výcvik.  

 

- plavecký výcvik žáků - částka 31 000,- Kč 

1. pronájem plavecké plochy 18 800 (47 žáků x 400,- Kč) 

      2. zdokonalovací plavecký výcvik žáků 3.-5. třídy 12 000 (24 žáků x 500,-) 

 

- položka učební pomůcky - tady je třeba uvažovat s počtem žáků, kteří budou ve škole od 

1.9.2018. Tedy ne současných 52, ale předpoklad je 62. 

46 žáků 2. -5. ročníku čerpá z příspěvku na pomůcky 500,-Kč , tj. 23 000,-  

budoucí prvňáci asi 17 žáků dostanou 200,-Kč od MŠMT  a 300,-Kč je zahrnuto do 

příspěvku od obce, tedy 17 x 300,-Kč = 5 100,-Kč. Toto je ale částka, která se může 

změnit, protože předškoláků je v naší MŠ 21. Zatím není zcela jisté, kolik jich skutečně 

nastoupí. Proto je v rozpočtu požadavek 28 000,-. 
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Diskuse: 

- průtah obcí – možnosti úvěrování zjistí Ing. Žižlavský 

- příspěvek obce na pomůcky dětem v ZŠ – Bc. Vaďura se dotázal, kolik let se již poskytuje 

a zda by se tento příspěvek neměl valorizovat. Starosta odpověděl, že pro tento školní rok 

už ne a před začátkem toho příštího o tom může být debata. 

 

 

Usnesení 2/31/2018 

ZO schvaluje rozpočet obce na rok 2018.  

 

Hlasování: 

pro 8 proti 0 zdržel se    0 

 

 

 

Rozpočet sociálního fondu 

Čerpání fondu: 

800,- Kč penzijní připojištění  

30,- Kč příspěvek na jeden odebraný oběd  

 

 

Usnesení 3/31/2018 

ZO schvaluje rozpočet Sociálního fondu obce Skrbeň na rok 2018. 

 

Hlasování: 

pro 8 proti 0 zdržel se   0   

 

 

 

Rozpočet fondu obnovy a rozvoje splaškové kanalizace 

Informaci podal starosta – jedná se pouze o převod ročních odpisů do fondu, s čerpáním se 

zatím nepočítá. 

 

 

Usnesení 4/31/2018 

ZO schvaluje rozpočet Fondu obnovy a rozvoje splaškové kanalizace obce Skrbeň  

na rok 2018. 

 

Hlasování: 

pro 8 proti 0 zdržel se    0 

 

 

 

Pořízení dopravního automobilu pro JSDH Skrbeň 

Informaci podal starosta – je třeba přijmout usnesení, kterým zastupitelstvo potvrdí zajištění 

finančních prostředků na pořízení vozidla. 

Toto usnesení je povinnou přílohou žádosti o vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace. 

 

 



6 

 

 

Usnesení 5/31/2018 

ZO potvrzuje zajištění vlastních zdrojů na pořízení dopravního automobilu pro JSDH Skrbeň 

(číslo a název registrace akce v Evidenčním dotačním systému ministerstva vnitra 

014D241008373 Skrbeň – Dopravní automobil), celkové náklady 2.141.579,- Kč. 

  

Hlasování: 

pro 7 proti 0 zdržel se    1 (Ing. Bačík) 

 

 

Ad 3) Dotace na činnost spolků a jednotlivců 

a) Dotace pro jednotlivce 

Příjmy obce z „hazardu“ v roce 2017 byly 76.831,- Kč. Z toho bylo na podporu činnosti dětí a 

mládeže vyplaceno: 

 

37 x 500,- Kč na individuální zájmovou a sportovní činnost 18.500,- Kč 

pro Skrbeňáček 22.000,- Kč 

pro mladé hasiče 20.000,- Kč 

CELKEM 60.500,- Kč 

nedočerpáno  cca 16.000,- Kč 

 

průměrný výdaj rodičů na 1 pololetí a jedno dítě 1.200,- Kč 

min. 500,- Kč, max. 3.750,- Kč 

 

Pokud by se zvýšil příspěvek z 500,- Kč na 700,- Kč, i tak by stačily příjmy „z hazardu“  

(po odečtení obvyklých dotací spolkům) pro 50 dětí.  

 

 

Usnesení 6/31/2018 

ZO schvaluje výši dotace poskytované dle Zásad pro poskytování příspěvků z rozpočtu obce 

Skrbeň na podporu sportovních, zájmových a jiných obdobných aktivit pro rok 2018  

na 700,- Kč/dítě. 

 

 

Hlasování: 

pro 8 proti 0 zdržel se    0 

 

 

b) Dotace spolkům a jiným pořadatelům 
Do dnešního dne byly předloženy tyto žádosti: 

          žádost 2018            dotace 2017 

 

Pan Michal Doleček (změna účelu použití – původně  5.000 Kč 5.000,- Kč 

„propagace obce, zajištění čistoty a obce po akci  

i během“, nově „billboardy, tisk reklamních materiálů“)  

Seniorlub     25.000,- Kč 20.000,- Kč 

Sbor dobrovolných hasičů     20.000,- Kč 20.000,- Kč 

Spolek Skrbeňáček  23.500,- Kč 22.000,- Kč 

 

Zvýšení oproti roku 2017 je 6.500,- Kč. 
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Starosta se dotázal, zda hlasovat o všech návrzích současně nebo samostatně. 

Ing. Bačík navrhl hlasování samostatné. 

 

 

Návrh usnesení: 

ZO schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace 5.000,- Kč panu Michalovi 

Dolečkovi na uspořádání akce 4. Rock na statku. 

 
Hlasování: 

pro  3 (starosta, V. Obšel, Ing. Žižlavský )  

proti  2 (Ing. Bačík, Ing. Čehovský )  

zdržel se     3 (J. Jureček, Ing. Wittka, Bc. Vaďura) 

 

 

Návrh nezískal nadpoloviční většinu hlasů. Usnesení nebylo přijato. 

 

 
Usnesení 7/31/2018 

ZO schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace 20.000,- Kč na činnost 

Sboru dobrovolných hasičů Skrbeň, oddílu mladých hasičů, v roce 2018.  

 

Hlasování: 

pro 8 proti 0 zdržel se    0 

 

 

Usnesení 8/31/2018 

ZO schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace 25.000,- Kč na činnost 

Seniorklubu Skrbeň v roce 2018.  

 

Hlasování: 

pro 8 proti 0 zdržel se    0 

 

 

Usnesení 9/31/2018 

ZO schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace 23.500,- Kč na činnost 

spolku Skrbeňáček v roce 2018.  

 

 

Hlasování: 

pro 8 proti 0 zdržel se    0 

 

 

 
Ad 4) Různé 

 

a) Průběh hranic pro dělení pozemků v areálu Hradisko 

Po odstranění stavby vepřína na pozemku p.č. 342/1 v areálu Hradisko je možné zadat 

vyhotovení geometrického plánu na rozdělení pozemků tak, aby byla zarovnána hranice mezi  
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pozemky obce a pozemky p. Zhřívala. Navržený průběh nové hranice je v příloze. Vzájemná 

směna by proběhla formou dvou kupních smluv, což je z hlediska účetnictví i výpočtu daně 

podstatně jednodušší a přehlednější. Cena bude stanovena znaleckým posudkem. 

 

 

Usnesení 10/31/2018 

ZO souhlasí s předloženým orientačním návrhem průběhu budoucí hranice pro zarovnání 

hranic mezi pozemky obce a sousedními soukromými pozemky v areálu Hradisko. 

 

 

Hlasování: 

pro 8 proti 0 zdržel se    0 

 

 

b) Aktualizace vyhlášky o nočním klidu 

Přehled plánovaných akcí v roce 2018, u nichž lze očekávat rušení nočního klidu (počet akcí 

je stejný, jako v roce 2017, mírně se mění termíny): 

 

 

květen  12.5. hodová zábava ve Farské zahradě 

19.5. Rock na statku 

červen  23.6. country na statku 

29.6. karneval pro všechny (Skrbeňáček) 

červenec 21.7. zábava na statku 

srpen  4.8. zábava ve Farské zahradě 

18.8. zábava na statku 

31.8. letní kino 

 

 

Do doby konání prvních akcí je třeba rozhodnout, v jakém rozsahu bude vyhláška upravena. 

Proběhla zatím pouze diskuse o tomto tématu, konkrétní návrh starosta předloží na dalším 

zasedání. 

 

 

- Starosta uvedl, že nejvíce kritiky je na hluk při akcích konaných na nádvořích  hospody 

Na statku. 

- Bc. Vaďura navrhl schválit zatím jen výjimku pro jiné akce než akce Na statku, pozvat           

p. Dolečka na příští zasedání k diskusi o dodržování podmínek výjimky z nočního klidu,  

a potom teprve schválit výjimku pro jeho akce. 

- Proběhla kratší diskuse o dodržování obecné vyhlášky, o možných variantách výjimek 

z nočního klidu a případných sankcích a jejich vymahatelnosti. 

 

 

c) K usnesení 12/30/2018 – převzetí funkce investora pro stavbu prodloužení vodovodu a 

tlakové splaškové kanalizace v lokalitě Z11. 

V příloze je návrh příslušné smlouvy. 
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Usnesení 11/31/2018 

ZO schvaluje Smlouvu o poskytnutí investičního příspěvku a o vzájemné spolupráci 

v souvislosti s realizací stavby „Prodloužení kanalizačního a vodovodního řadu pro RD 

Skrbeň (lokalita Z11)“ a související Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti.       

 

Hlasování: 

pro 8 proti 0 zdržel se    0 

 

 

d) Vznik nové ulice – příprava 

Vedle ulice U Hřiště se bude v dohledné době kolaudovat nový rodinný dům a vznikne nová 

ulice. Starosta navrhl název této ulice Na Loučce, majitelé domu navrhli název Krátká. Po 

konkretizaci podkladů pro rozhodnutí o vzniku nové ulice a o jejím názvu bude toto 

předloženo zastupitelstvu k projednání. 

 

 

e) Smlouva o zřízení věcného břemene 

Jedná se o elektrickou přípojku pro dům p. Protivánka v ulici Za Humny na pozemku p.č. 

608/1. Smlouva o budoucí smlouvě byla schválena na zasedání v říjnu 2016. Náhrada 1.000 

Kč + DPH. 

 

 

Usnesení 12/31/2018 

ZO schvaluje uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV-12-

8012640/VB/001 se společností ČEZ Distribuce, a.s.  

 

Hlasování: 

pro 8 proti 0 zdržel se    0 

 

 

f) Žádost o finanční příspěvek pro „Nejste sami – mobilní hospic, z.ú.“ 

Žádost viz příloha. V roce 2017 obec poskytla dar 5.000,- Kč. 

Oproti nedávnému stavu je už možné služby poskytované mobilním hospicem hradit 

z prostředků zdravotních pojišťoven.  Žadatel má smlouvu s VZP, s ostatními zdravotními 

pojišťovnami jedná. 

 

 

Usnesení 13/31/2018 

ZO schvaluje poskytnutí daru 5 000,- Kč pro neziskovou organizaci Nejste sami – mobilní 

hospic, z.ú. 

 

Hlasování: 

pro 8 proti 0 zdržel se    0 

 

 

g) Dodatek č. 1 ke Smlouvě č. 08017781 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního 

prostředí ČR v rámci Operačního programu životního prostředí 

V roce 2010 byla uzavřena se Státním fondem životního prostředí ČR smlouva o poskytnutí 

podpory na výstavbu splaškové kanalizace. Nyní Fond předložil dodatek ke smlouvě, kterým  
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se upravují údaje o bankovním spojení pro splátky půjčky splatné k 30.6.2018a následující. 

Protože smlouvu schvalovalo zastupitelstvo, je třeba i tento dodatek schválit zastupitelstvem. 

 

 

Usnesení 14/31/2018 

ZO schvaluje Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 08017781 o poskytnutí podpory ze Státního fondu 

životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí“ na akci „SKRBEŇ – 

splašková kanalizace“. 

 

Hlasování: 

pro 8 proti 0 zdržel se    0 

 

 

h) Informace týkající se nadjezdu přes D35 u Křepelky 

Starosta informoval, že Zemědělský podnik Razová, s.p. v likvidaci se snaží zbavit vlastnictví 

nadjezdu u Křepelky a nabídl ho i Obci Skrbeň.  Za nadjezdem je dále napojena veřejně 

přístupná víceúčelová komunikace. Zpracovává se posudek na stav nadjezdu. 

Po diskusi se členové ZO přiklonili k názoru, že obec mít zájem s největší pravděpodobností 

nebude, a to z důvodu rizika vysoké finanční náročnosti budoucích oprav mostu. 

 

 

Diskuse: 

 

J. Jureček – dotaz, zda by se při budování vodovodu a kanalizace k domu p. Fialy nemohlo 

zároveň vybudovat připojení i k budoucí budově na hřišti. Starosta vysvětlil, že budovat 

vodovod, dokud se ještě neví, kdy se stavět začne a v kterém místě, není vhodné. 

 

 

Bc. Vaďura – při projednávání rekonstrukce fary doporučil navrhnout farnosti možné 

odkoupení pozemků, které farnost nevyužívá, do vlastnictví obce. V současné době se 

pozemky pronajímají obci a využívají se pro různé akce spolků, nikoliv pro potřeby farnosti. 

Prostředky získané prodejem by farnost mohla využít např. na další opravy kostela atd. 

Získání pozemku do vlastnictví obce podpořili i další členové zastupitelstva, případně 

dlouhodobý pronájem (pan Jureček – např. na 100 let za symbolické nájemné). 

Starosta informoval o plánované schůzce s panem farářem a Ing. arch. Čehovským  

o architektonickém návrhu rekonstrukce fary. Dotační podmínky umožňují dotaci až 95% 

z maximálních 5 mil. způsobilých výdajů. Farnost disponuje pro tento účel částkou cca 800 

tisíc Kč. V průběhu přípravy projektu bude potřeba definovat závazek obce hradit provozní 

výdaje fary (energie, revize atd.) nejméně po dobu udržitelnosti projektu, případně jinak 

definovanou dobu, bude-li fara sloužit pro skrbeňské spolky, obecní akce apod.  

 

 

 

Závěr 

Starosta poděkoval všem za účast a zasedání ukončil. 
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Zapsala: Lenka Spurná 

 

 

 

 

Tomáš Spurný 

 

 

 

 

Ověřili: 

 

 

Ing. arch. Viktor Čehovský 

 

 

 

 

Ing. Jan Žižlavský 

 

 

 

 

 

 

 

Přílohy: 

 

Pozvánka  

Presenční listina 

Podklady včetně příloh a doplnění 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


