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Zápis  
 

z 34. zasedání Zastupitelstva obce Skrbeň, 

které se konalo 25. června 2018 v 18:30 v Domě služeb 

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

 

Účast:  6 členů zastupitelstva - viz presenční listina 

   

Počet přítomných občanů: 0 

 

Určení zapisovatele: Ing. Markéta Gabrlíková   

 

pro 5 proti 0 zdržel se    1 

 

Ověřovatelé:  

 

Jaroslav Jureček 

 

pro 5 proti 0 zdržel se    1 

     

   

Ing. arch. Viktor Čehovský 

 

pro 5 proti 0 zdržel se    1 

 

 

Program: 

1) Plnění usnesení 

2) Zásady pro poskytování dotací a darů z rozpočtu obce 

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

4) Nabídka na opravy polní cesty k Hynkovu 

5) Rozpočtové opatření 

6) Různé: 

 

Starosta navrhl do bodu Různé tyto záležitosti: 

a) Žádost o finanční dar pro Střední školu a Základní školu DC 90, s.r.o., 

b) Dělení pozemků v areálu Hradisko 

c) Rekonstrukce ulice Nová čtvrť - příprava 

 

Program včetně doplnění byl schválen 6 hlasy. 

 

 

Ad 1) Plnění usnesení 

Zprávu přednesl starosta.  

 

1/33/2018 

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

 

3/33/2018 

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

 

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. 

 

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).  - podepsáno 

 

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. - podepsáno 

 

7/33/2018 

ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 3/2018. 

 

8/33/2018 

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

darovací smlouva podepsána, příspěvek uhrazen 

 

9/33/2018 

ZO schvaluje Směrnici GDPR – Analýza rizik. 

 

10/33/2018 

ZO schvaluje Směrnici pro ochranu osobních údajů. 

 

Informace o průběhu dalších prací a jiných činností: 

- Rekonstrukce topení a elektroinstalace ve škole - zahájeno 

- Dělení pozemků Hradisko – podrobněji v bodu Různé 

- Projektová dokumentace rekonstrukce ulice Nová čtvrť – podrobněji v bodu Různé 

- Zaměření Vyhnálova – na základě geodetického zaměření bude osloven Ing. Vrba 

ohledně nabídky na zpracování projektu rekonstrukce ulice s těmito parametry: 

dvoupruhová komunikace, podélné stání před bytovými domy, rozšíření chodníku, 

příprava na napojení plochy za bytovými domy a do budoucího napojení ulice Lipová 

- Dotace na přístavbu školy – proplaceno 
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- Stížnosti na hluk z dětského hřiště – dva občané si stěžovali na hluk z dětského hřiště u 

nádraží. Opatření – lanovka se na noc zamyká, prověřuje se možnost jiného provedení 

lanovkového závěsu. 

- Provádí se dláždění kolem venkovních fitnesstrojů 

 

Usnesení 1/34/2018 

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

 

Hlasování: 

pro 6 proti 0 zdržel se    0 

 

 

Ad 2) Zásady pro poskytování dotací a darů z rozpočtu obce 

V roce 2017 bylo podpořeno celkem 35 dětí. V roce 2018 je k dnešnímu dni vyřízeno 30 

žádostí. 

V příloze je návrh upravených zásad pro poskytování dotací na sportovní a zájmovou činnost 

dětí. 

Změny jsou tyto: 

 Namísto termínu „příspěvek“ se používá termín „dotace“. 

 Vypustil jsem možnost sportovních oddílů apod. požádat hromadně o dotaci za všechny děti, pro 

které činnost zajišťují, protože toto nikdo doposud nevyužil a vždy si žádali individuálně rodiče 

jednotlivých dětí. 

 Namísto podmínky, že se dítě podporované činnosti věnuje celoročně je použit termín „soustavně“, 

protože některé aktivity trvají jen jedno pololetí atd. 

 Namísto podmínky, že dítě celoročně bydlí v obci Skrbeň je použit jen termín „bydlí v obci 

Skrbeň“ – kvůli situacím  střídavé péče rodičů, rodin přistěhovaných v průběhu roku apod. 

 Nově je navržena možnost poskytnout dotaci na školy v přírodě, lyžařské výcviky a dětské 

prázdninové tábory. 

 Ke zvážení předkládám věkové rozpětí pro nárok na dotaci, protože se čas od času ptají i rodiče 

mladších 6 let, někdo by možná omezil nárok na děti do 15 let, …. 

 

Proti předloženému návrhu nebyly námitky. Hlasovalo se o věkovém rozpětí dětí, na jejichž 

činnost bude dotace poskytována a o datu účinnosti nových Zásad. 

 

Návrh pro věkové rozpětí: 4 – 18 let 

 

Hlasování: 

pro 5 proti 0 zdržel se    1 (Jureček) 

 

 

 

Účinnost: od 1. července 2018 

Hlasování: 

pro 6 proti 0 zdržel se    0 
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Dále se hlasovalo o návrhu Zásad po předchozím doplnění. 

 

Usnesení 2/34/2018 

ZO schvaluje Zásady pro poskytování dotací a darů z rozpočtu obce Skrbeň na podporu 

sportovních, zájmových a jiných obdobných aktivit. 

 

Hlasování: 

pro 6 proti 0 zdržel se    0 

 

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

Jedná se o další skupinu 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 Na Návsi, Spálená, Hlavní. 

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

Za každý případ dostane obec 1.000 Kč + DPH. 

 

Bez připomínek. 

 

 

Usnesení 3/34/2018 

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, p.č. 579 v k.ú. Skrbeň (zemní kabelové vedení odběrných míst na 

pozemcích p.č. st. 15/2, st. 19, st. 22/2, st. 30, st. 31, st. 34, st. 38, st. 48, st. 245/2, st. 252,             

st. 247, st. 248, st. 254, st. 255, st. 494).  

 

Hlasování: 

pro 6 proti 0 zdržel se    0 

 

 

 

Ad 4) Nabídka na opravy polní cesty k Hynkovu 

V příloze je nabídka společnosti ROADMEDIC s.r.o. na opravu zpevněné polní cesty směrem 

k Hynkovu. Celkové náklady cca 326 tis. Kč vč. DPH 

 

Ing. Bačík -  nelíbí se mu postoj společnosti SOLVIT (nyní Vitsol), která už dříve odmítla na 

opravu cesty přispět, když k jejímu poškození došlo zejména při svozu řepy z jejích polí. 

 

Pan Jureček navrhl oslovit obě firmy, která zde hospodaří (Vitsol a Ing. Zbořílek). 

 

Bc. Vaďura – písemné oslovení považuje za nedostatečné a preferuje svolání schůzky 

zainteresovaných. 

 

Starosta nepovažuje za reálné svolání třístranné schůzky. Záležitost se zástupci obou firem 

projedná  
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Závěr: 

Zastupitelstvo odkládá rozhodnutí o provedení opravy zpevněné polní cesty k Hynkovu dle 

nabídky společnosti ROADMEDIC s.r.o. do doby projednání ochoty zemědělských firem, 

které cestu nejvíc využívají a zatěžují, na její opravu přispět.  

 

 

Ad 5) Rozpočtové opatření 

Starosta informoval o rozpočtovém opatření č. 4/2018, které provedl ve své kompetenci,  

a předložil rozpočtové opatření č. 5/2018 (bez opravy cesty k Hynkovu). 

 

 

Usnesení 4/34/2018 

ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 5/2018. 

 

Hlasování: 

pro 6 proti 0 zdržel se    0 

 

 

Ad 6) Různé 

 

a) Žádost o finanční dar  

Střední škola a Základní škola DC 90, s.r.o., Olomouc –Topolany požádala o finanční dar 

z důvodu péče o jednoho žáka ze Skrbeně. V letošním roce schválilo zastupitelstvo dar  

5.000 Kč pro jiný subjekt s příbuzným názvem DC 90 o.p.s. 

 

Bez připomínek. 

 

Usnesení 5/34/2018 

ZO schvaluje poskytnutí finančního daru pro Střední školu a Základní školu DC 90, s.r.o., 

Olomouc –Topolany ve výši 5.000,- Kč. 

 

Hlasování: 

pro 6 proti 0 zdržel se    0 

 

 

b) Dělení pozemků v areálu Hradisko 

Přítomní členové zastupitelstva dostali pracovní vyhotovení geometrického plánu č. 583-

33/2018  na rozdělení pozemků v areálu Hradisko, ze kterého vyplývá, že obec by prodala 

pozemky o celkové výměře 774 m
2
, naopak by koupila od pana Zhřívala pozemky o celkové 

výměře 469 m
2
, a stavbu na pozemku p.č. str. 428. Pan Zhříval souhlasí.  

Cena bude stanovena znaleckým posudkem. Orientačně 200 – 250 Kč/m
2
. 

 

Usnesení 6/34/2018 

ZO schvaluje zveřejnění záměru prodat z majetku obce Skrbeň pozemky p.č. 432/59 a                

p.č. 777/2, vše ostatní plocha v k.ú. Skrbeň.   

 

Hlasování: 

pro 6 proti 0 zdržel se    0 
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c) Rekonstrukce ulice Nová čtvrť - příprava 

Z důvodu narůstajících problémů s parkováním a průjezdností v ulici Nová čtvrť byl 

vypracován projekt celkové rekonstrukce komunikace v této ulici. Je navržena úprava 

uličního profilu v režimu obytné zóny s dopravním prostorem pro motorovou a pěší dopravu 

o šířce 4,5 m s oboustranným parkovacím pásem šířky 2,0 m. Na vjezdu do obytné zóny je 

navrženo rozšíření na šířku 5,5 m s vjezdem na vyvýšenou plochu. Povrch komunikace bude 

živičný, parkovací pruhy budou vydlážděny zámkovou dlažbou, vjezdy do objektů jsou 

navrženy z žulových odseků. Podélné stání po obou stranách umožní parkování 20 vozidlům, 

jedno stání bude vyhrazeno pro imobilní osoby. Předzahrádky u domů na „sudé“ straně ulice 

budou muset být zúženy na cca 90 cm, oplocení s podezdívkami bude muset být odstraněno. 

Příkop bude zatrubněn. Do nového potrubí budou svedeny okapy, odvodnění ploch bude 

řešeno pomocí vpustí a štěrbinových žlabů.   

Realizace přichází v úvahu nejdříve ve druhé polovině roku 2019, po kabelizaci elektrické 

sítě a rekonstrukci veřejného osvětlení, a podle aktuálních finančních možností obce. 

Moravská vodárenská doporučuje majitelům domů, které nejsou doposud připojeny na 

vodovod, aby si včas vyřídili projektovou dokumentaci na vodovodní přípojku a následně 

územní souhlas od stavebního úřadu, aby byla možná realizace přípojek ještě před 

rekonstrukcí komunikace.  

Přítomní členové zastupitelstva byli seznámeni s výkresem celkové situace stavby a 

s návrhem způsobu informování občanů v této ulici, se kterým souhlasí. 

Ing. arch. Čehovský navrhl, aby byl projekt zveřejněn i na webových stránkách obce a toto 

bylo uvedeno v textu informace pro majitele domů v ulici Nová čtvrť. 

Zajistí starosta. 

 

 

 

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 


