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Zápis  

 

z 36. zasedání Zastupitelstva obce Skrbeň, 

které se konalo v pondělí 24. září 2018 v 18:30 v Domě služeb 

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

 
 

Účast:     7 členů zastupitelstva – viz presenční listina   

Mgr. Lenka Baše, předsedkyně školské rady 

Od bodu č. 5 – Ing. Pavel Bačík 

 

   

Počet přítomných občanů: 1 

 

Určení zapisovatele:   

 

Lenka Spurná 

pro 7 proti 0 zdržel se    0 

 

Ověřovatelé: 

  

Ing. Jan Žižlavský 

pro 6 proti 0 zdržel se    1 

     

   

Vratislav Obšel 

pro 6 proti 0 zdržel se    1 

 

 
Program: 

1. Plnění usnesení a průběh akcí 

2. Zpráva předsedkyně školské rady 

3. Smlouvy o věcných břemenech - ČEZ 

4. Smlouva o zřízení služebnosti – vodovod a kanalizace v ul. U Hřiště  

5. Nabídka finančního daru od SDH Skrbeň  

6. Žádost SDH Skrbeň o bezúplatný převod vozidla AVIA  

7. Příprava projektu rekonstrukce ulice Vyhnálovská 

8. Dar pro Hospic na Svatém Kopečku 

9. Sbírka pro obec Prameny 

10. Rozpočtové opatření 

11. Různé 

 

 

Starosta navrhl projednat bod č. 2 před bodem č. 1 – pracovní vytížení Mgr. Lenky Baše. 

 

 

 

Program byl schválen 7 hlasy. 

 



2 
 

 

1) Zpráva předsedkyně školské rady 

Předsedkyně školské rady Mgr. Lenka Baše přednesla zprávu o jednání školské rady dne 

28.8.2018. 

 

Mgr. Baše informovala krátce o školním roce 2017/2018 a dále co čeká školu a školku ve 

školním roce 2018/2019. 

- Více se zaměřit na audiovizuální techniku ve škole i školce. 

- Vylepšit webové stránky a jejich ovládání a využívání. 

- Do školky zajistit služební mobilní telefon a počítač (možnost zapůjčit nebo přesunout 

ze školy) 

- Vyvěšovat výroční zprávu školy není povinnost. 

- Návrh navýšit příspěvek obce 500,- Kč na žáka (pomůcky), který zcela nepokrývá 

příslušné náklady. 

- Poplatek za školní družinu činí 10,- Kč na žáka. Z něho nelze hradit pomůcky, papíry, 

barvy apod. Další schůze školské rady bude 2.10. Na programu bude schvalování 

výroční zprávy a projednání finančních potřeb školy v krátkodobém a dlouhodobém 

horizontu (návrh připravuje paní ředitelka). 

Starosta:  

- Webové stránky už se řeší. 

- Škola má počítač i dataprojektor k dispozici pro školku. 

- Mobilní telefon pro školku se zajistí, je to důležité, toto mohlo být pořízeno už dříve. 

- Navýšení příspěvku na pomůcky pro tento rok je zahrnuto k projednávání na dnešním 

zasedání – v rámci rozpočtového opatření. O částkách pro další rok rozhodne nové 

zastupitelstvo. 

Bc. Vaďura: 

- Nevidí stav tak ideálně jako Mgr. Baše a starosta. 

- Ve školce problém delší dobu – doporučuje nový počítač a ne starý ze školy. Pro 

výběr počítače a dataprojektoru doporučuje průzkum trhu a pořídit novější techniku. 

- Nízký příspěvek v družině – vysvětlila Ing. Gabrlíková. 

- Překvapuje ho zmínka problematického využívání webových stránek. Na jejich tvorbě 

se formou zadání podílel a je přesvědčen, že by měly fungovat. 

- Upozornil, že některé formuláře/dotazníky vyvěšené na webu školy obsahují kolonky 

pro údaje, které dle jeho názoru zřejmě nejsou ošetřeny souhlasem dotčených osob a je 

to nutno z hlediska GDPR ošetřit. Mgr. Baše se domnívá, že je vše v pořádku, ale ve 

spolupráci s paní ředitelkou a pověřencem pro GDPR toto prověří. 

- Škola nezveřejňuje několik let účetní závěrku – hrozí sankce. 

- Roční náklady na telefon ve škole, školce a jídelně jsou asi 16 tisíc za rok. Pokud to 

není včetně internetu, zdá se mu to být vysoká částka a doporučil to řešit průzkumem 

trhu a novými tarify, případně přechodem na mobilní telefony. 

 

Ing Gabrlíková: 

- Informovala, že na posledních třídních schůzkách se rodiče dětí docházejících do 

družiny domluvili, že budou přispívat částkou 200,- Kč na dítě. Časem se uvidí, jestli 

to bude dostačující. 
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Usnesení 1/36/2018  

ZO bere na vědomí zprávu předsedkyně školské rady. 

 

Hlasování: 

pro 7 proti 0 zdržel se    0 

 

 

2) Plnění usnesení a průběh akcí 
Zprávu o plnění usnesení přednesl předseda kontrolního výboru Jaroslav Jureček:  

Uvedl, že všechna usnesení z 32. až 35. zasedání byla splněna včetně usnesení 8/30/2018, 

jehož plnění při poslední kontrole ještě probíhalo. 

 

Informaci o průběhu a plnění akcí přednesl starosta: 

Rekonstrukce centrální vodoměrné šachty byla dokončena. 

 

Rekonstrukce topení a elektroinstalace byla v dohodnutém rozsahu dokončena. 

 

Kotel ústředního topení pro přízemí MŠ včetně ohřívače vody byl vyměněn, zařízení bylo 

zprovozněno. 

 

Připravuje se výsadba stromů a keřů (IP 20) za Křepelkou 

 

Do projektu rekonstrukce ulice Nová čtvrť zasáhl požadavek hasičského záchranného sboru 

na zřízení obratiště na konci ulice, což je řešitelné pouze přemostěním melioračního příkopu 

Rábská. Podmínky nyní projednává projektant se správcem toku. 

 

V minulém týdnu se konala koordinační schůzka ohledně přípravy rekonstrukce silnice a 

souvisejícího výběrového řízení na zhotovitele stavby v úseku od hřbitova po železniční 

přejezd. Dle aktuálních informací není zcela jisté, kdy se s rekonstrukcí začne.  

Na stavbu je vydáno územní rozhodnutí, s výjimkou rekonstrukce veřejného osvětlení je třeba 

ještě absolvovat stavební řízení na komunikaci a kanalizaci. Do zadávacích podmínek se musí 

zapracovat další požadavky – přeložka autobusové zastávky, vysprávky objízdných 

komunikací atd. 

 

Pro kabelizaci sítě ČEZ v části jižně od železniční trati je vydáno územní rozhodnutí, 

v nejbližších dnech bude podána žádost o územní rozhodnutí pro střed obce. Z toho vyplývá, 

že kabelizace v roce 2019 proběhne.  Protože chceme v některých úsecích v souběhu s kabely 

ČEZu položit kabely veřejného osvětlení, bude vhodné připravit výběrové řízení na 

rekonstrukci veřejného osvětlení a toto nedělat až při rekonstrukci silnice, kdy by se musely 

kopat nové rýhy v těsné blízkosti nových kabelů ČEZu. Žádost o územní rozhodnutí na 

rekonstrukci veřejného osvětlení v ulicích U Rybníka a Nová čtvrť bude podána co nejdříve. 

 

 

Usnesení 2/36/2018 

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

 

Hlasování: 

pro 7 proti 0 zdržel se    0 
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3) Smlouvy o věcných břemenech – ČEZ 

 

a) Smlouvy o zřízení věcného břemene  

Jedná se o dvě smlouvy o zřízení věcného břemene již provedených elektrických přípojek pro 

rodinný dům, který se bude stavět na konci ulice Jos. Fialy, a pro předposlední rodinný dům 

v prodloužení ulice Hynkovská.  

 

 

Usnesení 3/36/2018 

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

8013653/VB/001 se společností ČEZ Distribuce, a.s., na pozemku p.č. 382/10 v k.ú. Skrbeň. 

 

Hlasování: 

pro 7 proti 0 zdržel se    0 

 

 

Usnesení 4/36/2018 

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

8013614/VB/1 se společností ČEZ Distribuce, a.s., na pozemcích p.č. 432/41, 432/53,432/55 

v k.ú. Skrbeň. 

 

Hlasování: 

pro 7 proti 0 zdržel se   0 

 

 

  

b) Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě  

Jedná se o další ze smluv souvisejících s přípravou kabelizace sítě ČEZ. 

 

 

Usnesení 5/36/2018 

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

služebnosti inženýrské sítě a dohod o umístění stavby č. IE-12-8005421/SOBSVB-094, 0104 

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

p.č. st. 124/2, st.107/1).  

 

Hlasování: 

pro 7 proti 0 zdržel se    0 

 

 

c) Souhlas se zřízením věcného břemene na obecních pozemcích pro kabelové trasy 

Smlouva se týká veškerých kabelových tras na všech dotčených obecních pozemcích v ulicích 

Hlavní, Spálená, U Kovárny, Na Návsi, U Školy, Podvrbí, Za Humny (začátek). 

Předpokládaný rozsah omezení dotčených pozemků věcným břemenem činí 2.049 m². 

Jednorázová úhrada byla stanovena na 231.497,- Kč, k této částce bude připočtena daň 

z přidané hodnoty 
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Usnesení 6/36/2018 
ZO schvaluje záměr zřídit věcné břemeno a uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení 
věcného břemene a dohody o umístění stavby č. IE-12-8005421/SOBSVB-0105 na pozemcích 
parc. č. 662/2, 400/2, 578/1, 578/3, 579, 132, 1/1, 608/1, 87, 603, st. 103, st. 12, st. 191 v k.ú. 
Skrbeň, obec Skrbeň. 

 

Hlasování: 

pro 7 proti 0 zdržel se   0  

 

 

4) Smlouva o zřízení služebnosti – vodovod a kanalizace v ul. U Hřiště  

Jedná se o zřízení věcného břemene souvisejícího s prodlouženým vodovodem a kanalizací 

v ulici U Hřiště a Krátká na soukromých pozemcích. Geometrický plán viz příloha. 

Vzhledem k tomu, že na dotčených pozemcích je uplatněn zákaz zcizení, je třeba získat 

souhlas k jejich zatížení věcným břemenem. Toto není ještě vyřízeno, proto se schválení 

smlouvy odkládá. 

 

 

5) Nabídka finančního daru od SDH Skrbeň  

Sbor dobrovolných hasičů Skrbeň předložil písemný návrh na poskytnutí finančního daru 

100.000,- Kč obci Skrbeň jako příspěvek na pořízení zásahového automobilu pro jednotku 

SDH. 

Starosta vyzval pana Obšela, starostu SDH, aby návrh okomentoval spolu s dalším bodem 

programu – žádostí o převod vozidla AVIA do majetku SDH Skrbeň. 

 

Vratislav Obšel informoval o tom, že hasiči se dohodli, že by se chtěli finančně podílet na 

pořízení nového hasičského automobilu. Dále informoval, že by chtěli do vlastnictví sboru 

naopak získat vysloužilou hasičskou Avii, která by nadále byla vedena jako veterán a 

používala by se jen například při soutěžích veteránů nebo obecních a hasičských slavnostech. 

 

Proběhla rozsáhlá diskuse: 

Bc. Vaďura: 

- Hasiči dle jeho názoru stále měnili své názory na finanční příspěvek. S návrhem 

nebude souhlasit, je to podle něj jen populistické gesto. 

- Navrhl, aby si hasiči svůj příspěvek nechali a například další 4 roky nepožadovali po 

obci příspěvek na děti a místo toho použili tyto své finance. 

- Myslí si, že na novém automobilu by měl být znak obce Skrbeň, když už ho 

financovala částkou asi 1,5 mil. Kč.  

 

T. Spurný: 

Při hlasování se přinejmenším zdrží, protože, jak uvedl Bc. Vaďura, hasiči neustále měnili své 

stanovisko, a současnou nabídku považuje pouze za reakci na své postoje k této záležitosti.   

 

V. Obšel: 

- Se znakem budou hasiči souhlasit, ale musí se nejdříve domluvit jaký znak a na jakém 

místě bude. 
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Starosta: 

- Na znaku se nebudou domlouvat hasiči, ale rozhodne to obec. Musí tam být především 

vyznačen Olomoucký kraj, který poskytl dotaci na pořízení a potom obecní znak, vše 

s ohledem na předepsané označení vozidel zásahových jednotek. 

 

Ing. Bačík: 

- Dotázal se, zda je pravda, že hasiči mají na svém účtu 300 tisíc Kč a jak s těmito 

penězi mají v plánu dále nakládat. 

Bc. Vaďura – na techniku, výzbroj a výstroj?  

Starosta – pořízení vybavení je povinnost obce. 

V. Obšel – hasiči si peníze vydělávají formou brigád, výtěžků ze zábav a plesů a 

sběrem železa. Peníze mají hlavně jako finanční rezervu a používají je především na 

financování oslav, výročí sboru nebo členů sboru, … Letos například koupili 

velkoplošný stan, který je k dispozici i jiným spolkům a obci.  

 

Ing. Žižlavský: 

Jak velké náklady budou mít hasiči na provoz Avie? Na dotaz nebylo jednoznačně 

odpovězeno.  

Pokud mají hasiči prostředky na provozování a udržování staré Avie, i když mají 

k dispozici nové Iveco, bude hlasovat pro přijetí daru. 

 

Ing. Wittka a další členové nesouhlasí, pokud by byla Avia předána do vlastnictví hasičů, aby 

se v ní převážely děti. V. Obšel a J. Jureček souhlasili, že mimo obec děti v tomto autě 

převáženy nebudou. 

 

 

Návrh usnesení 

ZO schvaluje přijetí finančního daru 100.000 Kč od Sboru dobrovolných hasičů Skrbeň obci 

Skrbeň jako příspěvek na pořízení zásahového automobilu pro jednotku SDH Skrbeň a 

schvaluje uzavření příslušné darovací smlouvy. 

 

Hlasování: 

pro  3 – Ing. Wittka, Ing. Žižlavský, Ing. Bačík   

proti  1 – Bc. Vaďura   

zdržel se     4 – T. Spurný, Ing. Gabrlíková, V. Obšel, J. Jureček 

 

Usnesení nebylo přijato. 

 

Ing. Žižlavský: 

Konstatoval, že nerozumí, proč zástupci hasičů v zastupitelstvu obce nehlasovali pro 

přijetí daru, který sami nabídli. Zdržením se hlasování příspěvek na pořízení nového 

hasičského auta de facto znemožnili. 

 

 

6) Žádost SDH Skrbeň o bezúplatný převod vozidla AVIA  

Sbor dobrovolných hasičů Skrbeň požádal písemně o převod stávajícího hasičského auta 

AVIA do majetku sboru. 
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Usnesení 7/36/2018 

ZO schvaluje bezúplatný převod speciálního automobilu, požárního vozidla AVIA A30K, 

registrační značka OLA0042, VIN 8010271, z majetku obce Skrbeň do majetku Sboru 

dobrovolných hasičů Skrbeň a schvaluje uzavření příslušné darovací smlouvy. 

 

Hlasování: 

pro 5  proti 1(Ing. Bačík)          zdržel se    2 (Ing. Wittka, Ing. Žižlavský) 

 

7) Příprava projektu rekonstrukce ulice Vyhnálovská 

Jedná se o doposud nezrekonstruovaný úsek ulice Vyhnálovská s odbočením do ulice 

Hynkovská po křižovatku s ulicí Dvorská. V zájmu včasné připravenosti projektové 

dokumentace pro realizaci tohoto záměru a případnou žádost o dotaci je potřeba včas zadat 

její zpracování. Celkové náklady stavby jsou odhadnuty na cca 5 mil. Kč. Nabídka Ing. 

Luďka Vrby na zpracování projektové dokumentace na cca 320bm vozovky, parkovacích 

stání a chodníků + odvodnění do kanalizace + veřejné osvětlení, ve stupni pro územní 

rozhodnutí + stavební povolení a zadání zakázky zhotoviteli = 194.000 Kč. 

 

 

Usnesení 8/36/2018 

ZO schvaluje uzavření smlouvy o dílo na zpracování projektu rekonstrukce ulice 

Vyhnálovská s odbočením do ulice Hynkovská s Ing. Luďkem Vrbou. 

 

Hlasování: 

pro 8 proti 0 zdržel se   0  

 

 

8) Dar pro Hospic na Svatém Kopečku 

Hospic na Svatém Kopečku požádal o finanční příspěvek na svou činnost. Každoročně jsme 

doposud přispívali částkou 10.000,- Kč. 

 

 

Usnesení 9/36/2018 

ZO schvaluje poskytnutí daru 10 000,- Kč pro Hospic na Svatém Kopečku. 

 

Hlasování: 

pro 8 proti 0 zdržel se    0 

 

 

9) Sbírka pro obec Prameny 

Sdružení místních samospráv vyhlásilo sbírku na pomoc neřešitelně zadlužené obce Prameny. 

Podrobnější informace viz příloha. Konání veřejné sbírky bylo osvědčeno Krajským úřadem 

Zlínského kraje dne 21.8.2018, č.j.: KUZL 60663/2018. 

 

Proběhla krátká diskuse: 

Bc. Vaďura:  

- Požádat měl starosta a ne sdružení. 

- Dluh se nestal z důvodu například živelné pohromy nebo jiného nepředvídatelného 

neštěstí, ale je to špatná investice. 
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Ing. Žižlavský: 

- Zadlužení obce Prameny je důsledkem rizikové investice. Dle současné legislativy 

nemůže obec „zbankrotovat“. Vznikají tak neřešitelné situace, toto by měl stát řešit. 

Řešením není, aby se na každou předluženou obec konala veřejná sbírka. 

 

 

Návrh usnesení  

Zastupitelstvo obce schvaluje poskytnutí finančního příspěvku ve výši 10 000,- Kč do veřejné 

sbírky pořádané Sdružením místních samospráv České republiky za účelem pomoci obci 

Prameny.  

 

Hlasování: 

pro 0 proti 6 zdržel se    2 ( Bc. Vaďura, V. Obšel) 

 

 

10) Rozpočtové opatření 

Starosta informoval o rozpočtovém opatření č. 7/2018, které provedl ve své kompetenci, a 

předložil návrh rozpočtového opatření č. 8/2018. 

 

Na zasedání zastupitelstva byly ještě provedeny změny: 

- Z příjmů byl odebrán příspěvek SDH Skrbeň 100 000,- Kč na hasičské auto. 

- Z výdajů byl odebrán příspěvek obce 10 000,- Kč na pomoc obci Prameny. 

 

 

Usnesení 10/36/2018 

ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 8/2018. 

 

Hlasování: 

pro 8 proti 0 zdržel se    0 

 

 

11) Různé 

Financování opravy ciferníků věžních hodin 

Usnesením 4/28/2017 ze dne 23. října 2017 schválilo zastupitelstvo poskytnutí účelového 

příspěvku Římskokatolické farnosti Skrbeň ve výši 56.300,- Kč. 

Oprava doposud probíhá, je ale nutno dokončit proces poskytnutí příspěvku. Farnost podala 

Žádost o dotaci z rozpočtu obce ve výši 56.300 Kč. Dle podané žádosti jsou celkové náklady 

126.000 Kč, vlastní zdroje a výtěžek sbírky jsou 69.700 Kč.  

Zastupitelstvo schválí uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace, následně bude 

částka převedena. Dotace podléhá vyúčtování.  

 

 

Usnesení 11/36/2018 

ZO schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace 56.300,- Kč  

Římskokatolické farnosti Skrbeň na dofinancování opravy ciferníků na věži kostela  

Sv. Floriána ve Skrbeni.  

 

Hlasování: 

pro 8 proti 0 zdržel se    0 
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Stížnost na prašnost polní cesty od konce ulice Jos. Fialy směrem do Příkaz 

Starosta podal informaci: 

- Na obecní úřad byla podána petice občanů Skrbeně proti prašnosti z polní cesty a proti 

znečišťování komunikace při výjezdu z této polní cesty na komunikaci směrem ke 

Křepelce.  

Byla oslovena předsedkyně zemědělského družstva, na nejhorší místa, kde se při dešti 

tvořilo bláto, nechali navézt recyklát. Do budoucna by se to řešit mělo. 

 

Bc. Vaďura: 

- Při velkém suchu by mohli cestu kropit kropicí cisternou. 

- Traktory a další zemědělská technika vytahují na komunikaci hlínu a kamení a při 

dešti bláto. Měli by po sobě nepořádek odklízet. 

 

 

 

Diskuse 

J. Jureček: 

 

- P. Potoček pokosil trávu a příkop v ulici U Trati zůstal touto trávou zanesen 

Starosta: bude vyřešeno zítra. 

 

- Chodník na Hlavní ulici zůstal po vybudování vodovodní přípojky pro dům pana 

Řezníčka nedodlážděný. Starosta: bude řešeno co nejdříve, čekalo se na sesednutí 

zásypu. 

 

- Proč letos jen jedno místo pro sběr velkoobjemného a nebezpečného odpadu. Starosta: 

Je to dostačující a šetří to čas nutný k převozu kontejnerů mezi dvěma sběrovými 

místy. 

 

 

Přítomný občan p. Snášel: 

- Dotázal se, zda by se při rekonstrukci Vyhnálovské ulice mohla řešit i plocha za 

bytovými domy – parkoviště. 

 

- Vlastníci a nájemníci bytových jednotek mají zájem o společnou schůzku před 

začátkem rekonstrukce.  

 

 

 

Starosta: 

- Souhlasí samozřejmě se schůzkou, je to běžná praxe. Je si vědom toho, že plochu za 

bytovými domy je potřeba řešit.  
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zapsala:  
Lenka Spurná 
 
 
 
starosta: 
Tomáš Spurný 
 
 
 
 
Ověřili: 
 
 
 
 
Ing. Jan Žižlavský 
 
 
 
 
Vratislav Obšel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Přílohy: 

Zápis z 35. zasedání  

Přehled plnění daňových příjmů  

Geometrický plán – věcné břemeno související s prodloužením inž. sítí v ul. U Hřiště/Krátká 

Informace o vyhlášení sbírku pro obec Prameny 


