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Zápis 

z 5. zasedání Zastupitelstva obce Skrbeň, 

které se konalo v pondělí 20. 3. 2023 od 18:30 v Domě služeb 

 

 

Účast:  9 členů zastupitelstva, viz prezenční listina 

počet přítomných občanů: 6, od bodu č.2 přítomno 7 občanů 

 

určení zapisovatele: 

Lenka Spurná 

pro 9 proti 0 zdržel se 0 

 

Ověřovatelé: 

Vratislav Obšel 

pro 8 proti 0 zdržel se 1 

 

Ing. Jiří Janda 

pro 8 proti 0 zdržel se 1 

 

 

 

Navržený program zasedání s doplněním bodu číslo 8 „Výběr zhotovitele a uzavření smlouvy 

o dílo – Chodník a autobusová zastávka Skrbeň, rozcestí“ 

 

Program: 

1) Plnění usnesení 

2) Zpráva z finančního výboru 

3) Rozpočet obce a rozpočty související, střednědobý výhled rozpočtu 

4) Dodatek ke Smlouvě o dílo se spol. Signalbau 

5) Šířka rekonstruované polní cesty C39 

6) Prodej pozemku č. p. 413/102 

7) Uzavření smlouvy o dílo – projektová dokumentace stezky Skrbeň-Křepelka 

8) Výběr zhotovitele a uzavření smlouvy o dílo – Chodník a autobusová zastávka Skrbeň, 

rozcestí 

9) Různé 
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Přítomný občan pan L. Šustek se dotázal, zda se do budoucna plánuje úprava cesty U Trati. 

Starosta – navrhl odložit toto téma do diskuse. 

 

K programu a jeho doplnění nebyly připomínky. 

 

 

Návrh usnesení: 

ZO schvaluje navržený program včetně doplnění. 

Výsledek hlasování:  pro 9 proti 0 zdržel se 0 

Návrh byl schválen – Usnesení č. 1/5/2023 

 

 

 

 

Ad 1) Plnění usnesení 

 

Informaci podal starosta. 

 

- Smlouva o smlouvě budoucí se spol. Spinopa Real s.r.o. byla uzavřena.  

- Konvektomat od spol. Gaben byl do školní jídelny pořízen za dohodnutou cenu 

217 800 Kč vč. DPH. 

- Kupní smlouva s Římskokatolickou farností Skrbeň zatím podepsána nebyla, proces se 

zdržel na povolení s dělením pozemku. Povolení je již zasláno právníkovi, který 

smlouvu připravoval. 

- Dary pro hospic Strom Života, hospic Nejste Sami a Římskokatolickou farnost budou 

vyplaceny po skončení rozpočtového provizoria. 

 

 

 

 

Bez připomínek. 

 

 

 

 

Návrh usnesení: 

ZO bere na vědomí zprávu o plnění usnesení. 

 

Výsledek hlasování:  pro 9 proti 0 zdržel se 0 

Návrh byl schválen – Usnesení č. 2/5/2023 
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Ad 2) Zpráva z finančního výboru 

 

Zprávu přednesl předseda finančního výboru Ing. Žižlavský. 

 

Informoval, že jednání se konalo 22.2.2023.  

Projednán byl detailně návrh rozpočtu obce, sociální fond, fond kanalizace, střednědobý 

výhled, záležitosti školy – nejzásadnější je navýšení příspěvku z důvodu příliš drahých 

energií, jejichž ceny by se snad mohly v průběhu roku snížit a část nákladů tím částečně vrátit 

obci. Výbor navrhl v rámci šetření vybudovat pro MŠ prozatím místo dvou pouze jeden altán. 

Dále projednali ceny z pronájmů nemovitostí, ceny za pronájem hrobových míst.  

 

 

Bez připomínek. 

 

 

 

Návrh usnesení: 

ZO bere na vědomí zprávu z finančního výboru. 

 

Výsledek hlasování:  pro 9 proti 0 zdržel se 0 

Návrh byl schválen – Usnesení č. 3/5/2023 

 

 

 

Ad 3) Rozpočet obce a rozpočty související, střednědobý výhled rozpočtu 

 

Informaci podal starosta. 

 

Návrh rozpočtu byl 27. 2. 2023 vyvěšen na úřední desce a webu obce. Od zastupitelů byly 

vzneseny pouze dotazy, které starosta zodpověděl, z řad veřejnosti nebyly vzneseny žádné 

připomínky ani dotazy. 

 

Diskuse: 

M. Doleček – Dotaz: proč v návrhu rozpočtu 400 tis. Kč a ve schvalovaném rozpočtu  

500 tis. Kč ve výdajích na energetickou koncepci. 

Starosta – vysvětlil postup – cena tohoto dokumentu se pohybuje běžně okolo 450 tis. Kč, 

obec má již akceptovanou dotaci, která bude činit 90 %, nejdříve ale obec zaplatí částku celou 

a dotace bude vyplacena zpětně. Zároveň je tím i vyřešena potenciální situace, že pokud by 

dotace nakonec nebyla schválena, ale obec by se rozhodla pořídit dokument i tak, v rozpočtu 

na to budou vyhrazeny finance, které jsou navíc nadsazené. Zhotovitel bude vybrán v rámci 

výběrového řízení. 

M. Doleček – projekt na zázemí víceúčelového hřiště za 120 tis. Kč se mu jeví drahý. Dotaz, 

proč ho vyhotovuje zastupitel Ing. Čehovský, zpochybňoval legitimitu výběrového řízení. 

T. Spurný, bývalý starosta obce – byli osloveni tři projektanti. 

M. Doleček – zaráží ho, že se nikdo na nic neptá a rozpočet se rovnou schválí. 

Ing. Žižlavský – členové finančního výboru se sešli, jejich dotazy již projednány tam.  

Ing. Janda – rovněž se dotazoval, otázka mu byla zodpovězena. 
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M. Doleček – dotaz na cenu myčky, zda je i v tomto případě dotace vyplacená zpětně. 

Starosta – předpokládáme, že ano. 

Ing. Žižlavský – informoval, že po dlouhé době je rozpočet vyrovnaný. 

M. Doleček – proč má obec platit územní studii (prodloužení Lipové ulice a lokalitu s ní 

spojenou). 

Starosta – možností financování lokality Lipová je mnoho, územní studie je v obecním zájmu 

a je varianta, že by tuto položku hradila obec. Zatím se pořád jedná s vlastníky, čeká se na 

odpověď paní Fišarové a je domluveno jednání s paní Patákovou. 

Ing. Žižlavský – připouští i variantu, že celou studii zaplatí obec. Je v jejím zájmu, aby 

lokalita měla obcí požadované parametry. Majitelé pozemků by se ovšem měli následně 

finančně podílet na budování lokality (inženýrské sítě, komunikace).  

Ing. Žižlavský – Chce se ještě vrátit k dotazu týkajícího se projektu zázemí na hřišti. Mimo to, 

že bylo osloveno více projektantů, chválí Ing. Čehovského za jeho přístup, kdy spolupracoval 

aktivně se zadavatelem a pružně reagoval na námitky a připomínky a vyhotovil několik 

variant, probíhaly schůzky, dlouhá jednání, projekt, resp. prvotní studii dle požadavků 

přepracovával. Fakt, že zázemí vypracovává místní občan a zastupitel se mu jeví jako 

praktický a jeho návrh považuje za kvalitní. Dále zmiňuje, že odvedl kus práce při 

rekonstrukci fary. 

M. Doleček – řekl, aby to nebylo psané na míru, když Ing. Žižlavský zmínil, že se skrze 

projekt scházeli.  

Ing. Čehovský – řešili stavební povolení, dosud za hřiště nic nefakturoval, a přitom už 

vytvořil několik variant. 

M. Doleček – nezpochybňuje kvalitu práce Ing. Čehovského, ale nezdají se mu schůzky, které 

ohledně zázemí probíhaly. Nařkl zúčastněné, že akce byla účelová. 

Ing. Žižlavský – řekl, že pokud si opravdu myslí, že celý tento projekt je účelový, ať ho 

napadne a Ing. Čehovskému doporučil, aby si příště moc dobře rozmyslel, než cokoli bude 

chtít pro obec realizovat. Připomněl, že Ing. Čehovský nebyl jediný zastupitel, který pro obec 

prováděl práce, že také bývalá místostarostka – Ing. Gabrlíková udělala jako projektantka 

spoustu práce, přiložila ruku k dílu a pomohla ke zdárnému dokončení například velké akce – 

rekonstrukce Hlavní ulice včetně zhotovení nových sítí a veřejného osvětlení.   

M. Doleček – opět upozornil na částku 120 000 Kč, která je v rozpočtu na projekt zázemí na 

hřišti. Zmínil, že nejde o malou částku. 

Ing. Žižlavský – uznal, že 120 tis. Kč není málo, ale je potřeba vzít v potaz, kolik je za tím 

práce a srovnal tuto částku s nabídkami na vyhotovení projektové dokumentace na 

cyklostezku na Křepelku, která je architektonicky méně náročná a přitom jsou nabídky ještě 

dražší. 

 

 

 

Návrh usnesení: 

ZO schvaluje rozpočet fondu obnovy a rozvoje splaškové kanalizace obce Skrbeň na rok 

2023. 

 

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

Návrh byl schválen – Usnesení č. 4/5/2023 
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Návrh usnesení: 

ZO schvaluje rozpočet sociálního fondu obce Skrbeň na rok 2023. 

 

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

Návrh byl schválen – Usnesení č. 5/5/2023 

 

 

 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce podle § 12 zákona. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 

rozpočtů, v platném znění, a podle § 84 odst. 2 písm. b) zákona 128/ 2000 Sb., o obcích,  

v platném znění, schvaluje rozpočet obce na r. 2023 jako vyrovnaný, v kapitole příjmy ve výši 

27 806 768,04 Kč, v kapitole výdaje rovněž ve výši 27 806 768,04 Kč. 

 

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

Návrh byl schválen – Usnesení č. 6/5/2023 

 

 

 

 

Návrh usnesení: 

ZO schvaluje střednědobý výhled rozpočtu obce na období 2023-2026. 

 

Výsledek hlasování:  pro   9 proti   0 zdržel se 0 

Návrh byl schválen – Usnesení č. 7/5/2023 

 

 

 

Ad 4) Dodatek ke smlouvě o dílo se spol. Signalbau 

 

Informaci podal starosta. 

 

Dodatek ke smlouvě o dílo reaguje na provedené vícepráce v hodnotě 295.720,80 Kč + DPH. 

Vícepráce vyplynuly z doporučení realizační firmy a z problémů, které se vyskytly v průběhu 

stavby. Vše bylo projednáno a schváleno s projektantem. V zásadě šlo hlavně o delší kabelové 

trasy pro rozhlas (Podvrbí-Dvorská, Nádražní-Lipová, Nádražní-Slunečná), delší kabelové 

trasy v místech, kde se původně počítalo s využitím novějších stávajících kabelů, což se v 

terénu ukázalo jako problematické a další drobnější změny, např. záměna dvou nízkých 

stožárů na začátku Hynkovské ulice za stožáry vysoké (které nám zůstaly z předchozí etapy) a 

z toho vyplývající použijí dvou jiných svítidel, doplnění výložníků na třech stožárech atd. K 

finanční úspoře u žádné položky nedošlo, protože i když dva nízké sloupy nahrazujeme 

dvěma svými vysokými, tak nám cenu za ty nízké neodečtou, protože už je mají nakoupené a 

jinde je nepoužijí. Dva nízké sloupy nám tedy zůstanou na případné další využití. Obdobně je 

to se svítidly. Dvě původní pro nízké stožáry jsou nahrazena dvěma jinými a z těch původních 

jedno použijí na dvojvýložníku na křižovatce Nádražní Hynkovská (původně jeden výložník), 

jedno zůstane a může se použít např. v areálu MŠ nebo jako rezervní. 

 



6 
 

Informaci podal T. Spurný, bývalý starosta obce a připomněl, že stavba se realizovala ještě za 

minulé zastupitelstvo. 

 

Ing. Janda – navrhl rozepsat položky. 

 

 

Bez připomínek. 

Návrh usnesení: 

ZO schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 5. 4. 2022 se spol. Signalbau. 

 

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

Návrh byl schválen – Usnesení č. 8/5/2023 

 

 

 

 

Ad 5) Šířka rekonstruované polní cesty C39 

 

Informaci podal starosta. 

 

Příkazy budou stavět tzv. příkazský obchvat, tedy rekonstrukci polních cest okolo obce. Jedna 

z cest ústí na konci ulice Josefa Fialy, kde je posledních 200 m na našem katastru. Příkazská 

část má 4,5 m na šířku. Obecní pozemek ale není na 4,5 m dost široký. Jsou tři možnosti: 

 

1) Šířka cesty 3,5 m bez výhybny – možný problém při setkání protijedoucích aut 

2) Šířka cesty 3,5 m s výhybnou – nutný odkup pozemku na tvorbu výhybny 

3) Šířka cesty 4,5 m – jednotná šířka, není potřeba výhybna, nutný odkup pozemku 

 

Když už se bude cesta stavět, bylo by vhodné ji udělat se stejnou šířkou, jako je na příkazské 

straně. Pan Hajduček vlastní přilehlé pole. Ten navrhnul, že obci prodá potřebný metrový pás 

podél cesty (celkem cca 195 m2) a zároveň by chtěl vyměnit pozemek 270/14, který vlastní, 

za pozemek 270/11, který má v pronájmu. Jeho pozemek je ale větší o 1 282 m2. Když k tomu 

připočteme 195 m2 u cesty, celkem by obec získala 1 477 m2, které by od p. Hajdučka koupila 

(za cenu orné půdy).  

 

Každopádně, pan Hajduček chce obci vyjít vstříc a nyní je potřeba schválit šířku cesty, přesný 

způsob vyrovnání s p. Hajdučkem není potřeba schvalovat nyní, stále je prostor k diskusi. 

 

Dnes se schvaluje pouze šířka cesty. 

 

 

Starosta navrhl vybrat 3. variantu. 

 

 

Bez připomínek. 
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Návrh usnesení: 

ZO schvaluje stanovení šířky rekonstruované polní cesty C39 na 4,5 m. 

 

Výsledek hlasování:  pro   9 proti   0 zdržel se 0 

Návrh byl schválen – Usnesení č. 9/5/2023 

 

 

 

 

Ad 6) Prodej pozemku č. p. 413/102 

 

Informaci podal starosta. 

 

Již prodiskutovaný prodej pozemku č. p. 413/102. Prodej inicioval pan Provázek, koupí 

daného pozemku zarovná svoji parcelu. Záměr o prodeji byl zveřejněn 26. 1. 2023 s danou 

cenou, která činí 63 800 Kč + DPH + veškeré další náklady spojené s přepisem nemovitosti. 

Jako zájemce se přihlásil pouze pan Provázek.   

 

 

 

 

Návrh usnesení: 

 

ZO schvaluje prodej pozemku p. č. 413/102 za 63 800 Kč + DPH + veškeré další náklady 

spojené s přepisem nemovitosti panu Romanu Provázkovi. 

 

Výsledek hlasování:  pro   9 proti   0 zdržel se 0 

Návrh byl schválen – Usnesení č. 10/5/2023 

 

 

 

 

Ad 7) Smlouva o dílo – projektová dokumentace stezky Skrbeň-Křepelka 

 

Informaci podal starosta. 

 

Dne 15. 2. 2023 proběhlo na OÚ otevírání obálek s nabídkami na zpracování projektové 

dokumentace na stezku Skrbeň-Křepelka. Byli osloveni 4 projektanti, z nichž 2 podali 

nabídku. Pan Luděk Vrba za 190 000 Kč (není plátcem DPH) a paní Smítalová za 383 580 Kč 

(vč. DPH). Za projektanta byl tedy vybrán pan Luděk Vrba. 

 

M. Doleček – dotaz, jestli už pan Vrba nedělal pro obec taky více zakázek.  

Starosta potvrdil, že ano a že to bere jako pozitivní fakt, jelikož pan Vrba spolupracuje s obcí 

dlouhodobě a zná místní poměry. 
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Návrh usnesení: 

ZO schvaluje uzavření smlouvy o dílo – vyhotovení projektové dokumentace  

„stezka pro chodce a cyklisty Skrbeň – Křepelka“ s Luďkem Vrbou na základě jeho nabídky  

z 15. 2. 2023.  

Výsledek hlasování:  pro   9 proti   0 zdržel se 0 

Návrh byl schválen – Usnesení č. 11/5/2023 

 

 

 

 

Ad 8) Výběr zhotovitele a uzavření smlouvy o dílo – Chodník a autobusová zastávka 

Skrbeň, rozcestí 

 

Informaci podal starosta. 

 

Dne 15. 3. 2023 v 10:00 byla ukončena lhůta pro podání nabídek na zhotovení chodníku a 

autobusové zastávky Skrbeň, rozcestí. Výběrové řízení je realizováno firmou Osigeno, se 

kterou obec dlouhodobě spolupracuje. Bylo přijato 6 nabídek, z nichž nejvýhodnější byla 

nabídka firmy Galva Trans, s.r.o. a to 776 667 Kč bez DPH.  

Výběrové řízení proběhlo standartním postupem a bylo zpracováno odbornou firmou. 

 

Bez připomínek. 

 

 

Návrh usnesení: 

ZO schvaluje ukončení a výsledek výběrového řízení na zhotovitele zakázky „Chodník a 

autobusová zastávka „Skrbeň, rozcestí“ a schvaluje uzavření smlouvy o dílo s firmou Galva 

Trans, s.r.o., IČO 29195446, která předložila nejvýhodnější nabídku.  

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

Návrh byl schválen – Usnesení č. 12/5/2023 

 

 

 

 

Ad 9) Různé 

 

Starosta informoval, že v rámci bodu různé máme 7 žádostí o dar: 

 

Ing. Žižlavský – k žádostem by se chtěl vyjádřit obecně – žádostí přibývá a zřejmě přibývat 

bude. Měli bychom k tomu přistoupit zodpovědně, vybrat kromě skrbeňských spolků 

přednostně ty, kteří poskytují služby skrbeňským občanům a rozhodnout, s kterými spolky a 
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organizacemi budeme spolupracovat dlouhodobě a s kým se zdvořile rozloučíme. Přispívat 

všem a jen pár korun nemá žádný význam ani nesplní účel. 

 

 

a) Poskytnutí finančního daru pro Seniorklub Skrbeň 

 

Seniorklub požádal obec o dar ve výši 30 000 Kč. Částka bude použita k částečné úhradě 

nákladů spojených s cestováním a k úhradě vstupenek do objektů, které budou cílem zájezdů 

a k úhradě vstupenek na kulturní akce. 

 

Bez připomínek. 

 

 

Návrh usnesení: 

ZO schvaluje dar pro Seniorklub Skrbeň ve výši 30 000 Kč.  

 

Výsledek hlasování:  pro   9 proti   0 zdržel se 0 

Návrh byl schválen – Usnesení č. 13/5/2023 

 

 

b) Poskytnutí finančního daru pro spolek Skrbeňáček 

 

Skrbeňáček požádal obec o finanční dar ve výši 20 000 Kč. Částka bude použita k pronájmu 

mobilního WC, k pořízení hudebních práv OSA, na dárky pro děti, pronájem autobusu do 

ZOO Ostrava a občerstvení pro děti. 

 

 

Bez připomínek. 

 

 

Návrh usnesení: 

ZO schvaluje dar pro spolek Skrbeňáček ve výši 20 000 Kč. 

 

Výsledek hlasování:  pro   9 proti   0 zdržel se 0 

Návrh byl schválen – Usnesení č. 14/5/2023 

 

 

 

c) Poskytnutí finančního daru pro SDH Skrbeň 

 

SDH Skrbeň požádal obec o finanční dar ve výši 25 000 Kč. Částka bude použita k pokrytí 

činností mladých hasičů, kteří vzorně a dlouhodobě reprezentují obec na soutěžích a na 

prostředky, které při této činnosti potřebují.  

 

 

Bez připomínek. 

 



10 
 

Návrh usnesení: 

ZO schvaluje dar pro SDH Skrbeň ve výši 25 000 Kč. 

 

Výsledek hlasování:  pro   6 proti   0 zdržel se     3 (Ing.Janda, Obšel, Jureček) 

Návrh byl schválen – Usnesení č. 15/5/2023 

 

 

 

 

d) Poskytnutí finančního daru pro Zdravotního klauna 

 

Zdravotní klaun požádal obec o finanční dar v nespecifikované výši. Částka bude použita pro 

potřeby financování programů organizace. 

 

Starosta dal na zvážení, jestli dar schválit nebo ne a pokud ano, tak jakou částku. 

 

Bc. M. Vymětal a Ing. Žižlavský navrhli dar neposkytnout. 

 

 

ZO neschvaluje dar pro Zdravotní klaun, o.p.s.  

 

Výsledek hlasování:  pro    6  

proti    0  

zdržel se        3 (Doleček, starosta, Ing. Žižlavský) 

Návrh byl schválen – Usnesení č. 16/5/2023 

 

 

 

e) Poskytnutí finančního daru pro organizace Jdeme Autistům Naproti 

 

Organizace Jdeme Autistům Naproti požádala obec o finanční dar ve výši 30 000 Kč.  

Po konzultaci s paní Dostálovou Zimovou byl starosta informován, že aktuálně organizace 

pečuje o jednoho klienta z naší obce a výši daru můžeme určit libovolně. Částka bude použita 

na provozní náklady, jako je cestovné, spotřební materiál, didaktické pomůcky, hračky, 

literatura, odborné vzdělávání pracovníků či nájem prostor pro ambulantní formu služby. 

 

 

Starosta a M. Doleček navrhli částku 15 tis. Kč. 

 

 

 

Návrh usnesení: 

ZO schvaluje dar pro organizaci Jdeme Autistům Naproti ve výši 15 000 Kč. 

 

Výsledek hlasování:  pro   9 proti   0 zdržel se 0 

Návrh byl schválen – Usnesení č. 17/5/2023 
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f) Poskytnutí finančního daru pro Linku bezpečí 

 

Linka bezpečí požádala obec o finanční dar ve výši 7 500 Kč. Částka bude použita na provoz 

dětské krizové linky. 

 

 

Bez připomínek. 

 

 

 

Návrh usnesení: 

ZO schvaluje dar pro Linku bezpečí ve výši 7 500 Kč. 

 

 

Výsledek hlasování:  pro    5  

proti    0  

zdržel se 4 (Doleček,Ing. Janda, Jureček, Ing. Žižlavský) 

Návrh byl schválen – Usnesení č. 18/5/2023 

 

 

 

 

g) Poskytnutí finančního daru pro Babybox 

 

Babybox požádal obec Skrbeň o finanční dar v nespecifikované výši. Částka bude použita 

k podpoření zřízení babyboxu ve Šternberku. 

 

 

Ing. V. Vymětal navrhl 5 tis. Kč. 

 

 

 

Návrh usnesení: 

ZO schvaluje dar pro Babybox – Ludvík Hess a Jakub Hess pomáhají odloženým dětem, z. s. 

ve výši 5 000 Kč 

 

Výsledek hlasování:  pro    1(Ing. V. Vymětal)  

proti    2 (Ing. Janda, V. Obšel)  

zdržel se 6 (Ing. Čehovský, M. Doleček, K. Jureček, starosta,  

    Bc. M. Vymětal, Ing. Žižlavský) 

 

 

 

Příspěvek nebyl schválen, usnesení nebylo přijato. 
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h) Zastupování obce na valných hromadách Vodohospodářské společnosti Olomouc, 

a. s. 

 

Obec je akcionářem VHS Olomouc, a.s., k účasti na valných hromadách je nutné pověření 

zastupitelstva. 

 

 

 

Návrh usnesení: 

ZO pověřuje starostu Lukáše Ruffera zastupováním obce Skrbeň na valných hromadách 

Vodohospodářské společnosti Olomouc, a. s., v rámci volebního období 2022–2026. 

 

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

Návrh byl schválen – Usnesení č. 19/5/2023 

 

 

 

 

Diskuse: 

 

Přítomný občan pan L. Šustek – dotaz, jestli se do budoucna chystá úprava komunikace  

U Trati a případně neprodlouží plyn a kanalizace. Má doma maminku 82 let a všem roky 

přibývají a topení pevnými palivy v bytě je stále větší problém. 

Starosta – v současné době žádný záměr nachystaný není, je to podnět k diskusi.  

Přítomný občan pan Ing. Fiala – souhlasí s panem Šustkem, že je potřeba něco pro lidi v ulici 

U Trati udělat, a to pro jejich alespoň trochu pohodlnější bydlení. Jsou to starousedlíci a jako 

jediní celé roky „vyloučeni“ mimo obec a navrhuje, aby jim byla poskytnuta pomoc, jak jen to 

bude možné. Připomněl i zásluhy některých žijících i již zesnulých občanů tam bydlících, 

kteří pro obec hodně vykonali. 

Ing. Čehovský – Lokalita U Trati, Spálená a Záhumení je území výhledově územním plánem 

obce určená k zastavení. Do budoucna se zvažuje vybudovat ulici souběžně s ulicí Spálenou a 

s tím i vybudování všech sítí. V současné době je to zatím bráno jako územní rezerva, je to 

vycházkový okruh. 

Starosta – poděkoval za podnět. 

 

 

Přítomný občan pan M. Pytlíček – dotaz, jestli se bude opravovat komunikace ve směru od 

Hynkovské ulice na Hynkov. Jestli by se daly získat dotace na celkovou rekonstrukci, nebo 

alespoň vyspravit nejhorší místa. Nejvíc komunikaci používají zemědělci, ale o opravy se 

nestarají.   

Přítomný občan pan T. Spurný, bývalý starosta obce – cesta byla vybudovaná z dotací jako 

víceúčelová komunikace v rámci pozemkových úprav. Mohly by se zalepit čas od času 

výtluky, ale dlouhodobě to problém neřeší. 

Starosta – pátral již po dotacích i v souvislostí s výstavbou ulice Slunečná, zatím ovšem na 

žádný dotační titul nenarazil. 

Ing. Žižlavský – ví se, že komunikaci zemědělci ničí a opravy neřeší, navrhl zatím vyspravit 

recyklátem.   
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Přítomný občan pan S. Vaďura – nelíbí se mu rozdíl v sazbách za pronájem hřiště pro místní a 

cizí. Je to dle jeho názoru diskriminační a obec za to ponese trestní odpovědnost. 

Ing. Žižlavský – dle jeho názoru, není nic diskriminačního na tom, že místní spolky užívají 

hřiště zdarma a cizí trochu připlatí. Hřiště bylo primárně vybudováno pro Skrbeňské občany.  

Starosta – přirovnal situaci ke zvýhodněným členským cenám na různých sportovištích oproti 

nečlenům 

S. Vaďura – legislativně špatně postaveno. 

Ing. Žižlavský – požádal p. Vaďuru o zaslání judikátu. 

S. Vaďura – řekl, že je toho plný internet, ale na opětovnou žádost Ing. Žižlavského přislíbil, 

že něco pošle. 

 

S. Vaďura – dotaz na jednání se zástupci Vitsolu a jestli je nějaký výstup.  

Starosta – podal informaci z tohoto jednání: 

- Průjezdnost statku nepovolili z důvodu průjezdu zemědělské techniky a bezpečnosti 

všech. 

- Povolili vstup pouze při hodových oslavách. 

- Prodej části statku na vybudování tělocvičny vlastník statku projedná a sdělí 

rozhodnutí.  

- Dohodli se, že pouze kolem sochy sv. Floriána se upraví malé náměstíčko a vysadí 

trochu zeleně. Moc tam toho ale zřejmě nebude, nejsou tam podmínky. 

- Ing. Janda . potvrdil starostovu informaci, také byl přítomen jednání. Oficiální výstupy 

všemi účastníky podepsané nejsou. 

- S. Vaďura – upřednostní Vitsol při prodeji části statku obec? 

- Ing. Janda – slíbili, že pokud budou konkrétní záměry, dají obci vědět. 

 

Přítomný občan pan Jaroslav Jureček – obrátil se ještě jednou na pana S. Vaďuru s informací 

ohledně poplatků za pronájmy hřišť s tím, že nemá pravdu a řekl příklad, kdy dva fotbalové 

kluby platily na jednom hřišti částky jiné. Také řekl o případu, kdy chtěli Skrbenští hasiči mít 

okrskovou soutěž v Příkazích a bylo jim to zamítnuto s tím, že se hřiště ničí. A proč by měli 

jiné spolky ničit naše hřiště, a navíc zadarmo nebo za ceny místních? Navíc občané a spolky 

z obce, kde mají dle názoru pana Vaďury teda také diskriminační podmínky, běžně užívají 

naše hřiště. 

Ing. Žižlavský – tady jde především o princip, necháme se ale poučit a provedeme případně 

nápravu, zvolíme jinou variantu. 

 

 

 

Další námět k diskusi podán nebyl. 

 

 

 

Starosta poděkoval a ukončil zasedání v 19:40 hod. 

 

 

Přílohy: 

1) Prezenční listina 

2) Podklady včetně příloh a doplnění 
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Zápis byl vyhotoven       dne: 

 

 

Zapisovatel: Lenka Spurná 

 

 

 

 

 

 

Ověřovatelé:   

 

 

Vratislav Obšel       dne:  

 

 

 

 

 

 

Ing. Jiří Janda        dne:   

 

 

 

 

 

 

Starosta:  Mgr. Lukáš Ruffer     dne:  

 

 


