
Zápis  
 

z 33. zasedání Zastupitelstva obce Skrbeň, 

které se konalo 21. května 2018 v Domě služeb 

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

 

Účast:  7 členů zastupitelstva - viz presenční listina 

   

Počet přítomných občanů: 0 

 

 

Určení zapisovatele:  

Ing. Markéta Gabrlíková   

 

pro 6 proti 0 zdržel se    1 

 

 

 

Ověřovatelé:  

Jaroslav Jureček 

 

pro 6 proti 0 zdržel se    1 

     

 

Ing. arch. Viktor Čehovský 

 

pro 6 proti 0 zdržel se    1 

 

 

 

Program: 

 

 

 

Program: 

1) Plnění usnesení 

2) Závěrečný účet obce, účetní závěrka obce a školy 

3) Smlouvy o budoucích smlouvách o zřízení služebnosti – kabelizace ČEZ 

4) Smlouva s Olomouckým krajem o poskytnutí dotace na pořízení vozidla pro JSDH 

5) Rozpočtové opatření 

6) Různé 

 

Starosta navrhl program doplnit o body nově označené jak č. 4) a 5). 

 

Program (včetně doplnění a změny pořadí) byl schválen 7 hlasy. 

 

 

 



Ad 1) Plnění usnesení 

Zprávu přednesl starosta.  

 

 

Usnesení 3/32/2018 

ZO bere na vědomí výsledek přezkoumání hospodaření obce za rok 2017 a schvaluje,  

aby o přezkoumání hospodaření obce Skrbeň za rok 2018 byl požádán Krajský úřad 

Olomouckého kraje. 

žádost byla odeslána 

 

Usnesení 5/32/2018 

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

o umístění stavby č. IV-12-8014817 se společností ČEZ Distribuce, a.s., na pozemcích                

p.č. 667/1, 431/3, 666/3 – vše v k.ú. Skrbeň. 

smlouva byla podepsána 

 

Usnesení 6/32/2018 

ZO schvaluje prodloužení ulice U Hřiště až po úroveň jihovýchodního rohu sportovního 

areálu. 

 

Usnesení 7/32/2018 

ZO schvaluje název nové ulice Krátká. Tato ulice navazuje na východní konce ulice U Hřiště 

a pokračuje jižním směrem. 

 

Usnesení 8/32/2018 

ZO schvaluje prodloužení ulice Příčná přes křižovatku s ulicí Zahradní směrem 

severozápadním za zahradami stávající zástavby. 

prodloužení ulic i vznik nové ulice – vloženo do systému 

 

Usnesení 9/32/2018 

ZO schvaluje uhrazení členského příspěvku pro MAS Moravská cesta, z.s. za rok 2018 ve 

výši 20,- Kč / obyvatele obce. 

zaplaceno 

 

Usnesení 10/32/2018 

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

vodovodního řadu pro RD Skrbeň“ se společností RI-STAV s.r.o.  

smlouva byla podepsána, stavba probíhá 

 

 

Jediné doposud nesplněné usnesení z předchozích zasedání je splněno – kupní smlouva na 

drážní pozemek p.č. 580/6 byla oboustranně podepsána a probíhá řízení o povolení vkladu do 

katastru. 

 

 

Prodloužení vodovodu a kanalizace v Hynkovské ulici a za hřištěm probíhají. 

 

 

 

 



Obnova dětských hřišť je před dokončením. 

Nezískali jsme dotaci od Olomouckého kraje ani od ministerstva pro místní rozvoj – v obou 

případech jsme mezi náhradními projekty. 

 

 

Usnesení 1/33/2018 

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

 

Hlasování: 

pro 7 proti 0 zdržel se    0 

 

 

Ad 2) Závěrečný účet obce, účetní závěrka obce a školy 

Návrh byl zveřejněn na úřední desce od 2.5.2018. Žádné připomínky nebyly doposud 

uplatněny. Připomínky neměli ani členové zastupitelstva. 

 

 

Usnesení 2/33/2018 

ZO schvaluje celoroční hospodaření obce Skrbeň a závěrečný účet obce Skrbeň za rok 2017 

včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce Skrbeň za rok 2017 bez výhrad. 

 

Hlasování: 

pro 7 proti 0 zdržel se    0 

 

 

Usnesení 3/33/2018 

ZO schvaluje účetní závěrku obce Skrbeň za rok 2017 bez výhrad. 

 

Hlasování: 

pro 7 proti 0 zdržel se    0 

 

 

Usnesení 4/33/2018 

ZO schvaluje účetní závěrku ZŠ a MŠ Skrbeň, p.o. za r.2017 bez výhrad a dále schvaluje 

výsledek hospodaření ZŠ a MŠ Skrbeň, p.o. za r.2017 a převod kladného hospodářského 

výsledku ve výši 19.113,43 Kč do rezervního fondu příspěvkové organizace. 

 

Hlasování: 

pro 7 proti 0 zdržel se    0 

 

 

Ad 3) Smlouvy o budoucích smlouvách o zřízení služebnosti – kabelizace ČEZ 

Jedná se o 11 smluv, které ošetřují případy, kdy připojovací skříňka instalovaná při kabelizaci 

sítě ČEZ nebude ve fasádě domu, ale před domem na obecních pozemcích. Jsou to některé 

domy v ulici Hlavní, U Kovárny, Spálená. 

Další smlouvy jsou průběžně doplňovány, uvedený výčet parcel tedy není konečný. 

Za každý případ dostane obec 1.000 Kč + DPH. 

 

 

 



Usnesení 5/33/2018 

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-12-8005421/SOBSVB na 

pozemcích p.č. 578/1, 578/3, 579 v k.ú. Skrbeň (zemní kabelové vedení odběrných míst na 

pozemcích p.č. st. 50, st. 59/3, st 59/6, st. 62, st. 63, st. 64, st. 65/1, st. 242, st. 287, st. 293, st. 

304).  

 

Hlasování: 

pro 7 proti 0 zdržel se    0 

 

 

Ad 4)  Smlouva s Olomouckým krajem o poskytnutí dotace na pořízení vozidla                          

           pro jednotku sboru dobrovolných hasičů obce 
Bez připomínek. 

 

 

Usnesení 6/33/2018 

ZO schvaluje Smlouvu s Olomouckým krajem o poskytnutí dotace ve výši 100.000,- Kč na 

pořízení dopravního automobilu pro jednotku sboru dobrovolných hasičů obce Skrbeň. 

Podpisem smlouvy je pověřen starosta. 

 

 

Hlasování: 

pro 7 proti 0 zdržel se    0 

 

 

Ad 5) Rozpočtové opatření 

Zohledňuje dotaci 100.000,- Kč od Olomouckého kraje na pořízení požárního auta + náhradu 

za zničený vodoměr (vodoměry jsou v majetku obce a pokud se poškodí vinou odběratele, 

vodárna vybere při opravě náhradu a poskytne ji vlastníkovi = obci). 

 

 

Usnesení 7/33/2018 

ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 3/2018. 

 

Hlasování: 

pro 7 proti 0 zdržel se    0 

 

 

 

Ad 6) Různé 
a) Linka bezpečí – žádost o finanční příspěvek 

Linka bezpečí, z.s. žádá o příspěvek 2.000,- Kč (= příspěvku poskytnutému v loňském 

roce, schváleno 5.6.2017). Ve své žádosti uvádí, že v loňském roce poskytlo příspěvek 690 

obcí a měst.  

 

T. Spurný navrhl pro letošek ponechat podporu na jiných obcích. 

Ing. Žižlavský, Ing. Gabrlíková, Bc. Vaďura poskytnutí příspěvku podpořili. 

J. Jureček považuje příspěvek obcí (předpoklad – všichni 2.000,- Kč) za poměrně vysoký. 

Všichni se shodli, že částka 2.000,- Kč je z hlediska rozpočtu obce nepodstatná. 



 

Usnesení 8/33/2018 

ZO schvaluje poskytnutí příspěvku 2.000,- Kč pro Linku bezpečí, z.s. 

 

Hlasování: 

pro 7 proti 0 zdržel se    0 

 

 

b) Směrnice k ochraně osobních údajů 

K projednání byly předloženy dvě směrnice týkající se oblasti ochrany osobních údajů.  

Pověřencem pro ochranu osobních údajů je pro obec Skrbeň společnost 2K Consulting 

s.r.o. 

 

 

Bc. Vaďura se dotázal, co vše pro obec společnost 2K Consulting zpracovala. Uvedl, že 

kromě uvedených směrnic musí obec mít ještě další dokumenty, aby splnila vše, co jí 

předpisy o ochraně osobních údajů ukládají.  

 

Starosta opověděl, že obec již má k dispozici další materiály včetně dodatků k pracovním 

smlouvám apod., průběžně se budou doplňovat záznamy o činnostech zpracování osobních 

údajů atd. 

 

 

Usnesení 9/33/2018 

ZO schvaluje Směrnici GDPR – Analýza rizik. 

 

Hlasování: 

pro 7 proti 0 zdržel se    0 

 

 

Usnesení 10/33/2018 

ZO schvaluje Směrnici pro ochranu osobních údajů. 

  

Hlasování: 

pro 7 proti 0 zdržel se    0 

 

 

c) Název nové ulice v lokalitě „Nad Oleškami“ 

Bez ohledu na tempo, v jakém bude prováděna výstavba v lokalitě Nad Oleškami, je třeba 

rozhodnout o názvu nové ulice.  

Přítomní souhlasili s tím, že v Inforu bude zveřejněna výzva k předkládání návrhů na 

název ulice. 

 

 

d) Informace týkající se nadjezdu u Křepelky 

Likvidátor ZD Razová požádal silniční správní úřad o sdělení, v jaké kategorii je 

komunikace vedená přes nadjezd – veřejně přístupná účelová, její užívání není ničím 

omezeno. 

Přítomní vzali informaci na vědomí. 



e) Informace z jednání s investorem domu pro seniory v Němčicích nad Hanou 

Zúčastnili se Spurný, Gabrlíková, Jureček, Čehovský. 

 

Upřesnění předchozích informací – nejedná se o tzv. komunitní dům pro seniory, protože 

zde jsou jen byty bez jakýchkoliv společných místností. Počet bytů – 8, celkové náklady 

v roce 2014 činily 6 mil. Kč + DPH (cena byla stlačena na minimální úroveň), dotace 4,8 

mil., návratnost cca 10 let. Nájemné vč. služeb cca 6.000 Kč měsíčně. 

Investor, Ing. Kleveta, buduje další podobné zařízení, avšak již bez dotace. Regulované 

nájemné je 57,20 Kč/m
2
, běžné tržní v takových zařízeních je cca 120 Kč/m

2
. 

 

Bc. Vaďura – dle jeho názoru by bylo lepší realizovat takový projekt bez dotace, což 

umožňuje větší variabilitu ve využití objektu bez omezení daných dotačními podmínkami. 

 

T. Spurný – ověří, zda lze takový objekt umístit na pozemku mezi ulicí Lipová a žel. 

zastávkou s ohledem na současně daný způsob využití dle územního plánu (občanská 

vybavenost). 

 

Ing. Žižlavský – dotázal se, kdy se předpokládá realizace projektu. Za prioritu považuje 

dobudování zázemí na hřišti (WC, šatny, …), projekt domu pro seniory lze realizovat 

později. 

 

T. Spurný – není vyloučena ani možnost nabídnou pozemek pro výstavbu domu pro 

seniory soukromému investorovi. 

 

J. Jureček – v takovém případě ale obec ztratí možnost ovlivňovat další nakládání 

s objektem a jeho využití. 

 

O dalším konkrétním postupu nebylo rozhodnuto, starosta ověří podmínky dané územním 

plánem. 

 

 

V návaznosti na připomínku Ing. Žižlavského proběhla diskuse na téma jak dál s přípravou 

projektu výstavby zázemí na hřišti. Vzhledem k tomu, že návrhů je k dispozici již několik, 

bude na návrh Ing. Čehovského svolána porada, na které budou vybrány realizovatelné 

návrhy, a z nich se vybere varianta k dopracování.  

 

 

f) Možnost oprav zpevněné polní cesty k Hynkovu 

Po prohlídce stavu cesty zástupcem společnosti ROADMEDIC s.r.o. ze Šumperka 

starosta předjednal možnost vypracování cenové nabídky na lokální vysprávku prasklých 

nebo částečně vydrolených míst. Nejvíce poškozené místo v zatáčce za Cholinkou by 

mohlo být řešeno položením silničních panelů – nebude součástí nabídky, nutno řešit 

s jiným subjektem. 

 

 

 

 

 

 

 



 Ing. Žižlavský se dotázal na možnost spoluúčasti společnosti SOLVIT  na opravách.  

  

Dle starosty s tím nelze počítat, již jednou toto odmítli. Kromě Solvitu cestu užívají i jiné 

subjekty (Z+Z Hrubčice). 

  

Bc. Vaďura – je-li takový přístup „poškozovatelů“ cesty, potom není důvod k opravám. 

Až se stav ještě zhorší, budou snad k jednání přístupnější. 

  

Přítomní se shodli na tom, že o zpracování nabídky oprav požádáme a podle zjištěné ceny 

bude rozhodnuto dále. 

  

J. Jureček poukázal na celkový stav objektů areálu společnosti Solvit a absenci jakékoliv 

péče o jejich stav a vzhled. 

 

 

g) Informace Vodohospodářské společnosti Olomouc o budoucnosti odběru ze stávajících 

pramenišť 

Na dnešek svolala Vodohospodářská společnost Olomouc, a.s., na jejíž skupinový 

vodovod je Skrbeň připojena, jednání starostů obcí zásobovaných z tohoto systému a 

informovala o tom, že CHKO Litovelské Pomoraví odmítá souhlas s vydáním nového 

povolení k odběru vody z pramenišť na svém území s hodnotami umožňujícími 

plánovaný rozvoj dotčených obcí a měst a trvá na stanovení nikoliv maximálního 

množství odebírané vody, ale na nepřekročitelné minimální úrovni hladiny spodní vody. 

Při dosažení této úrovně by byl zcela zastaven odběr. Přítomní starostové podepsali 

společné prohlášení odmítající tento postoj a žádající hledání kompromisu. 

 

Ing. Žižlavský se dotázal na možnost zřízení vlastního obecního zdroje pitné vody. 

Starosta odpověděl, že každý lokální zdroj je z provozního hlediska „zranitelný“. 

Skupinový vodovod dává možnost vzájemného propojování prameniště apod.  

 

 

 

Diskuse 

 

Ing. Žižlavský se dotázal, jak se vyvíjí příprava projektu rekonstrukce fary. 

Odpověděl Ing. Čerhovský – na projektu se pracuje, čeká se ale na schválení smlouvy ze 

strany arcibiskupství. 

 

J. Jureček se dotázal, proč na novém dětském hřišti u nádraží není klasická vahadlová 

houpačka a houpačka typu „zavěšený kruhový koš“. 

Starosta – vahadlová houpačka bude doplněna, houpačka „koš“ je na hřišti Nadymač a nelze 

mít všechny herní prvky všude. 

 

V. Obšel poděkoval za to, že obec uhradila náklady na autoškolu pro tři členy jednotky SDH, 

kteří si tak mohli rozšířit řidičské oprávnění a mohou tak jezdit zásahovým vozidlem. 

 

 

 

 

 



Závěr 

Starosta poděkoval všem za účast a zasedání ukončil. 

 

 

 

 

 

Zapsala: Ing. Markéta Gabrlíková 

 

 

 

 

Tomáš Spurný 

 

 

 

 

 

Ověřili: 

 

 

 

Jaroslav Jureček 

 

 

 

Ing. arch. Viktor Čehovský 

 

 

 

 

 

 

 

 

Přílohy: 

 

Pozvánka  

Presenční listina 

Podklady včetně příloh a doplnění 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


