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Zápis  
 

z 6. zasedání Zastupitelstva obce Skrbeň, 

které se konalo v pondělí 3. června 2019 v 18:30 v Domě služeb 

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

 

Účast:  8 členů zastupitelstva – viz. presenční listina 

   

Počet přítomných občanů: 4 

 

 
Určení zapisovatele:  Ing. Markéta Gabrlíková  

 

pro 7 proti 0 zdržel se    1 

 

 

Ověřovatelé: 

  

Bc. Stanislav Vaďura, MBA 

pro 7 proti 0 zdržel se    1 

       

Miroslav Štanga 

pro 7 proti 0 zdržel se    1 

 

 

 

Návrh programu: 

1. Plnění usnesení 

2. Závěrečný účet 

3. Účetní závěrka obce 

4. Přezkoumání hospodaření obce 

5. Účetní závěrka ZŠ Skrbeň 

6. Návrh směrnice pro zadávání veřejných zakázek 

7. Projekt rekonstrukce fary na komunitní centrum - financování 

8. Žádost o příspěvek pro Linku bezpečí, z.s. 

9. Různé 

 

 

 

Návrh na doplnění programu (předložil starosta) 

1. Plnění usnesení 

Zpráva předsedkyně školské rady o obsahu jednání rady (předložil starosta) 

2. Závěrečný účet 

3. Účetní závěrka obce 

4. Přezkoumání hospodaření obce 

5. Účetní závěrka ZŠ Skrbeň 

6. Návrh směrnice pro zadávání veřejných zakázek 

Dopady nárůstu cen stavební prací na střednědobý výhled rozpočtu obce (předložil starosta) 
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7. Projekt rekonstrukce fary na komunitní centrum - financování 

8. Žádost o příspěvek pro Linku bezpečí, z.s. 

9. Různé 

10. Žádosti obce o dotace 

a) Žádosti obce o dotace 

 b) Dodatek ke Smlouvě o dílo na projektovou dokumentaci „Skrbeň – rekonstrukce   

      ulic Vyhnálovská – Hynkovská“ 

c) Projekt „Kompostéry pro Skrbeň a další obce“ (předložil starosta) 

d) Spolek Odpady Olomouckého kraje – aktuální stav (předložil starosta) 

e) Rozpočtová opatření (předložil starosta) 

f) divadelní představení Seniorklubu (předložil Bc. Vaďura) 

 

Program po doplnění: 

1. Plnění usnesení 

2. Zpráva předsedkyně školské rady o obsahu jednání rady 

3. Závěrečný účet 

4. Účetní závěrka obce 

5. Přezkoumání hospodaření obce 

6. Účetní závěrka ZŠ Skrbeň 

7. Návrh směrnice pro zadávání veřejných zakázek 

8. Dopady nárůstu cen stavební prací na střednědobý výhled rozpočtu obce 

9. Projekt rekonstrukce fary na komunitní centrum - financování 

10. Žádost o příspěvek pro Linku bezpečí, z.s. 

11. Různé 

a) Žádosti obce o dotace 

b) Dodatek ke Smlouvě o dílo na projektovou dokumentaci „Skrbeň – rekonstrukce   

      ulic Vyhnálovská – Hynkovská“ 

c) Projekt „Kompostéry pro Skrbeň a další obce“ 

d) Spolek Odpady Olomouckého kraje – aktuální stav 

e) Rozpočtová opatření 

f) Divadelní představení Seniorklubu 

 

Výsledek hlasování:  pro   8 proti   0 zdržel se 0 

 

Doplněný program byl schválen. 

 

 

Ad 1) Plnění usnesení 

Předseda kontrolního výboru Bc. Vaďura, MBA přednesl zprávu o výsledku kontroly plnění 

usnesení od 36. zasedání předchozího zastupitelstva do 5. zasedání současného zastupitelstva. 

Všechna usnesení byla splněna s výjimkou Dodatku ke smlouvě o likvidaci odpadu 

s Technickými službami města Olomouce, a.s., kde se čeká na podpis protistrany. 

 

Návrh usnesení: 

ZO bere na vědomí informaci o kontrole plnění usnesení. 

 

Výsledek hlasování:  pro   8 proti   0 zdržel se 0 

 

Návrh byl schválen – Usnesení č. 1/6/2019 
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Ad 2) Zpráva předsedkyně školské rady o obsahu jednání rady 
Bc. Vaďura protestoval proti tomu, že tento bod byl navržen do programu zasedání bez toho, 

že by byli členové zastupitelstva informováni předem. Nemohl se tak na toto téma připravit. 

Starosta odpověděl, že dle příslušného usnesení má předseda rady informovat o obsahu jejího 

jednání, nikoliv že by zastupitelstvo mělo nějaký materiál projednat. 

Totéž vyjádřil Ing. Žižlavský. 

 

Zprávu přednesla Mgr. Lenka Baše. 

Školská rada se sešla 29. května. 

Návrh rozpočtu a střednědobého výhledu rozpočtu školy byl bez připomínek. 

Požadavky na vybavení ITC technikou budou řešeny žádostí o dotaci v rámci dotačního titulu 

„Šablony II“. 

Byla projednána inspekční zpráva České školní inspekce – obsahovala pozitivní hodnocení, 

jsou řešena podpůrná opatření pro žáky se speciálními potřebami atd. 

Byla projednána informace o plánovaných opravách v budově školy a o počtech žáků 

zapsaných do MŠ a ZŠ.  

Členové rady, zejména zástupci rodičů preferují stávající koncepci „rodinné školy“ (myšleno 

prostředím a atmosférou) určené pro všechny skrbeňské děti. 

Paní Mgr. Baše poděkovala paní ředitelce za pořádání akcí pro děti, za zvlášť vydařenou 

označila akci Putování po Skrbeni pořádanou 1.6.2019 spolkem Skrbeňáček, na které se škola 

také podílela. Poděkovala i předsedovi Skrbeňáčku p. Štangovi. 

 

Bc. Vaďura požádal o zaslání zápisu ze schůze školské rady. 

Mgr. Baše pozve Bc. Vaďuru na další jednání školské rady. 

 

 

Návrh usnesení: 

ZO bere na vědomí zprávu předsedkyně školské rady o obsahu jednání rady 

 

Výsledek hlasování:  pro   8 proti   0 zdržel se 0 

 

Návrh byl schválen – Usnesení č. 2/6/2019 

 

 

Ad 3) Závěrečný účet 

Návrh závěrečného účtu byl zveřejněn na úřední desce od 30. dubna 2019, členům 

zastupitelstva byl rozeslán i elektronicky, včetně podkladů pro účetní závěrku obce. 

K předloženým dokumentům nebyly předloženy žádné připomínky. 

 

Návrh usnesení: 

ZO schvaluje celoroční hospodaření obce Skrbeň a závěrečný účet obce Skrbeň za rok 2018 

včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce Skrbeň za rok 2018 bez výhrad. 

 

Výsledek hlasování:  pro   8 proti   0 zdržel se 0 

 

Návrh byl schválen – Usnesení č. 3/6/2019 
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Ad 4) Účetní závěrka obce 

Rozesláno současně s podklady pro závěrečný účet obce. Bez připomínek. 

 

Návrh usnesení: 

ZO schvaluje účetní závěrku obce Skrbeň za rok 2018 bez výhrad. 

 

Výsledek hlasování:  pro   8 proti   0 zdržel se 0 

 

Návrh byl schválen – Usnesení č. 4/6/2019 

 

 

 

Ad 5) Přezkoumání hospodaření obce 
Obec je povinna do 30. června požádat o přezkoumání krajský úřad nebo ve stejné lhůtě 

oznámit, že o přezkoumání požádá auditora nebo auditorskou společnost. 

Bc. Vaďura se dotázal, zda má účetní možnost průběžné konzultace a metodické podpory. 

Starosta odpověděl, že ano, a to nejen ze strany krajského úřadu, ale i ze strany svazu účetních 

a soukromé auditorky Ing. Pejzlové. 

Neekonomické záležitosti se konzultují zejména s ministerstvem vnitra. 

Bc. Vaďura podotkl, že před časem proběhla diskuse o jiném způsobu kompenzace nárůstu 

stočného s tím, že toto bude prověřeno s paní účetní. Starosta odpověděl, že záležitost 

projednal s Ing. Pejzlovou, stravenky se jeví jako vhodný způsob. Tehdejší e-mailovou 

korespondenci ale už nemá k dispozici. 

 

Návrh usnesení: 

ZO schvaluje, aby o přezkoumání hospodaření obce Skrbeň za rok 2019 byl požádán Krajský 

úřad Olomouckého kraje. 

 

Výsledek hlasování:  pro   8 proti   0 zdržel se 0 

 

Návrh byl schválen – Usnesení č. 5/6/2019 

 

 

 

Ad 6) Účetní závěrka ZŠ Skrbeň 
Podklady byly rozeslány elektronicky. 

Bc. Vaďura se dotázal paní Mgr. Baše, zda byl návrh rozpočtu školy ze strany školské rady 

nějak upravován. Ta odpověděla, že nikoliv, zejména proto, že zejména vybavení školy ITC 

technikou bude řešeno prostřednictvím dotace „Šablony II“. 

Starosta doplnil, že návrh na příspěvek zřizovatele zahrnoval také většinu požadavků vzešlých 

z jednání školské rady a jednotlivých součástí školy. 

 

Návrh usnesení: 

ZO schvaluje účetní závěrku ZŠ a MŠ Skrbeň, p.o. za rok 2018 bez výhrad a dále schvaluje 

výsledek hospodaření ZŠ a MŠ Skrbeň, p.o. za rok 2018 a převod kladného hospodářského 

výsledku ve výši 162.523,36 Kč do rezervního fondu příspěvkové organizace. 

 

Výsledek hlasování:  pro   8 proti   0 zdržel se 0 

 

Návrh byl schválen – Usnesení č. 6/6/2019 
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Ad 7) Návrh směrnice pro zadávání veřejných zakázek 
Návrh v listinné podobě předal na minulém zasedání členům zastupitelstva Bc. Vaďura. 

Zopakoval, že smyslem návrhu je zlepšit režim zadávání obecních zakázek. Konstatoval, že 

mu od nikoho nepřišla žádná připomínka. 

 

K návrhu se vyjádřil starosta: 

- Dle obecných zásad normotvorby by v předpisu, který se odvolává na jiný předpis, 

neměly být až na výjimky citace onoho jiného předpisu (jinak řečeno neopisovat již 

jednou obecně platné a zveřejněné texty), postačí odkaz na příslušný § apod. Návrh tuto 

zásadu nerespektuje např. v čl. 1., 2., dále v čl. 7.7 až 7.10, jejichž dodržování je už 

zákonem stanoveno.    

- Návrh předpokládá, že o všech zakázkách nad 50 tis. Kč včetně zakázek pro školu bude 

rozhodovat zastupitelstvo. To by znamenalo, že zastupitelstvo bude rozhodovat například 

i o tom, kam pojedou děti do školy v přírodě (letošní náklady přes 50 tis., vč DPH, což by 

byla kategorie I., ale v příštím roce už může být cena vyšší), nebo o nějaké větší 

dlouhodobější objednávce potravin do školní jídelny. Současně by to znamenalo, že 

jakékoliv změny nebo dodatky k uzavřeným smlouvám by zase muselo schvalovat 

zastupitelstvo. To je ovšem velmi nepraktické a v podstatě to svazuje možnost reagovat 

bez prodlení na změny, k nimž téměř vždy dojde. 

- Z hlediska předmětu zakázek lze kompetence zastupitelstva odvodit z §§ 84 a 85 zákona     

o obcích. Zastupitelstvo například rozhoduje kromě jiného o nabytí nemovitých věcí, 

s výjimkou inženýrských sítí. Znamená to, že by mělo schvalovat zakázky, jejichž 

výsledkem je vznik nemovité věci. Ostatní zakázky (rekonstrukce, opravy, výsadba 

dřevin, nákup laviček, auta, ……) jsou v kompetenci rady, kde rada není v kompetenci 

starosty. Zastupitelstvo si ovšem může tuto pravomoc vyhradit.  

- Nelze popřít, že celou dobu svého působení předkládá, aniž by si to zastupitelstvo 

vyhradilo, k rozhodnutí většinu zakázek, o nichž by mohl rozhodnout sám. 

- To, že se ve Skrbeni nevolí rada, stanovilo už v roce 1990 tehdejší vedení MNV, které 

mělo do této doby zkušenost s modelem plénum národního výboru/rada národního 

výboru. Předpokládá, že věděli, proč od zřízení rady upustili. Dodnes rada není v Horce, v 

Hněvotíně ani v Křelově, i když jsou to obce podstatně větší než Skrbeň.  

- Platí, že čím víc předpisů, tím větší riziko jejich nedodržení, byť neúmyslného. Při auditu 

kontrolují auditoři i dodržování obcí vydaných směrnic, nedodržení je problém. Skrbeň 

například převzala pro potřeby poskytování dotací spolkům text smlouvy, kterou používá 

Olomoucký kraj, včetně ustanovení o sankcích za pozdní vyúčtování dotace. Předloni se 

stalo, že jeden spolek předložil vyúčtování o pár dnů později. Auditoři si toho všimli a 

naštěstí bez zápisu nás vyzvali k nápravě. Jinak bychom měli udělit sankci za porušení 

rozpočtové kázně. Pokud jsme ji neudělili, dopustili jsme se porušení my sami. Obdobně 

se může stát, že dojde nechtěně k nedodržení směrnice o zadávání veřejných zakázek. 

- Připouští, že některé zakázky zadává bez výběru. Jedná se ale zejména o „neměřitelné“ 

záležitosti. Např. Demolice domu č.p. 57 a objektů na Hradisku a následný odvoz na 

skládku nebo k recyklaci. Nebo např. výsadba stromů a keřů v roce 2018 – prvek IP 20. 

To proto, že na výsadbu obdobného prvku IP 18 v roce 2017 jsme měli tři nabídky. V roce 

2018 požádal o nabídku předkladatele nejvýhodnější nabídky z předchozího roku. 

Jednotkové ceny měl stejné jak před rokem, i když cenová úroveň obecně vzrostla. Bylo 

tedy zřejmé, že by byl velmi pravděpodobně i nyní nejlevnější. 

- Přijetí směrnice o zadávání veřejných zakázek, zejména v předloženém znění, z výše 

uvedených důvodů nedoporučuje. 

 

Ing. Žižlavský uvedl, že směrnice by mohla přinést více problémů než užitku. 
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Bc. Vaďura – směrnice není směřována proti starostovi, zastupitelstvo stejně už nyní 

rozhoduje o všech zakázkách nad 100 tis., za problém považuje zadání zakázky na pořízení 

klimatizace ve výši cca 130 000 Kč pro školu. 

Ing. arch. Čehovský – při zadávání je třeba dbát i na kvalitu, nikoliv jen na nejnižší cenu.  

 

 

Návrh usnesení: 

ZO schvaluje předložený návrh Směrnice obce Skrbeň a jí zřizovaných příspěvkových 

organizací k zadávání veřejných zakázek. 

 

Výsledek hlasování:  pro:    1 (Vaďura) 

proti    4 (Spurný, Gabrlíková, Čehovský, Zlámal)  

zdržel se:  3 (Žižlavský, Fiala, Štanga) 

 

Návrh nebyl schválen.  

 

 

Ad 8) Dopady nárůstu cen stavební prací na střednědobý výhled rozpočtu obce 

Vzhledem k informacím o nárůstu cen stavebních prací požádal starosta finanční výbor                   

o projednání možných dopadů na střednědobý výhled rozpočtu obce. Finanční výbor toto 

projednal na své schůzi dne 27.5.2019. Členům zastupitelstva byla předána pracovní verze 

střednědobého výhledu rozpočtu s předpokládanými výdaji na investice související 

s rekonstrukcí silničního průtahu, ve které jsou tyto výdaje zvýšeny o 20 %. 

Starosta má dohodnuté jednání na krajském úřadu s cílem ověřit, zda do konce letošního roku 

bude skutečně provedeno výběrové řízení na zhotovitele rekonstrukce průtahu a souvisejících 

staveb.  

Další komentář přednesl Ing. Žižlavský, předseda finančního výboru.    

 

Nejvýznamnější plánované investice na příští 3 roky jsou: 

- Rekonstrukce ulice Nová čtvrť (4 mil. Kč). Zde se navíc řeší eventuální nutnost 

vybudování mostku, který by celou akci významně prodražil. 

- Rekonstrukce Vyhnálovské ulice (5 mil. Kč) 

- Vybudování zázemí hřiště – 1. etapa (7 mil. Kč) 

 

Po zvážení všech aktuálně známých skutečností finanční výbor doporučuje: 

- O realizaci tří výše uvedených investic rozhodnout až v okamžiku, kdy budou známy 

náklady na investice související s průtahem obce. 

- Do tohoto okamžiku se rovněž vyvarovat dalších významnějších finančních závazků 

obce.  

 

Bc. Vaďura se dotázal, co se tímto bodem má řešit. Dle jeho názoru je to „věštění z koule“ a 

účelová příprava na odmítnutí spoluúčasti obce na rekonstrukci fary. 

 

Starosta uvedl, že střednědobý výhled rozpočtu je dokumentem, podle kterého občané mohou 

očekávat, jaké projekty bude obec připravovat a realizovat. Informace o nárůstu cen jsou 

znepokojivé a bude nutno na ně reagovat. Dopad to má nejen na faru, ale například na 

rekonstrukci interiéru Domu služeb, nebude-li získána dotace, a na všechny další projekty, 

přičemž ve schváleném střednědobém výhledu rozpočtu není zahrnut například záměr 

rekonstrukce autobusových zastávek na Křepelce apod. 
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Návrh usnesení: 

ZO bere na vědomí doporučení finančního výboru 

- o realizaci záměrů Rekonstrukce ulice Nová čtvrť, Rekonstrukce Vyhnálovské ulice a 

Vybudování zázemí hřiště rozhodnout až v okamžiku, kdy budou známy náklady na 

investice související s průtahem obce, 

- do tohoto okamžiku se rovněž vyvarovat dalších významnějších finančních závazků obce.  

Výsledek hlasování:  pro   7 proti   0 zdržel se 1 (Bc. Vaďura) 

 

Návrh byl schválen – Usnesení č. 7/6/2019 

 

 

Ad 9) Projekt rekonstrukce fary na komunitní centrum - financování 
Arcibiskupství Olomoucké písemně sdělilo, že souhlasí s dofinancováním tohoto projektu nad 

rámec poskytnuté dotace s podmínkou, že se na něm bude podílet Arcibiskupství Olomoucké 

a obec Skrbeň rovným dílem. 

 

Ing. arch. Čehovský informoval o posledních jednání se zástupci farnosti. Farnost je 

připravena přistoupit k realizaci rekonstrukce i v minimalizovaném rozsahu, tj. cca 6,6 mil. 

Kč, což by bylo pro farnost zvládnutelné s použitím dotace, vlastních zdrojů a nevelkého 

dofinancování. Je to ovšem bez opravy krovu a střechy, což obnáší cca 1,8 mil. Kč. 

 

Bc. Vaďura uvedl, že je to dluhem zastupitelstva, že za dvacet let se s farou nic neudělalo. 

Nerozumí postoji starosty, který se v předchozích jednáních o rekonstrukci fary velmi 

angažoval, a nyní argumentuje tím, že obec faru vlastně nepotřebuje. 

 

Starosta: Za celou dobu farnost nikdy nepřišla s nějakým návrhem, jak faru využít. 

Nereagovala na nabídku Ing. arch. Čehovského se tímto zabývat. Jestliže teď obec uhradí 50 

% chybějících finančních zdrojů, v budoucnu to po ní bude v případě dalších prací určitě také 

požadováno.  

 

Pan Štanga: Skrbeňáček prostory v budově fary nutně opravdu nepotřebuje, sejde se kdekoliv. 

Starosta: Fara včetně hřbitova byla postavena z peněz skrbeňských občanů. Když se před 

několika lety podařilo přesvědčit arcibiskupství, aby souhlasilo s převodem staré části 

hřbitova zpět na obec, bylo to doprovázeno argumentací, že je „potřebné a nutné, aby obec 

poskytla farnosti vhodnou protislužbu…“. Skutečnost, že byl hřbitov pořízen za peníze 

skrbeňských občanů nebyla vůbec brána v potaz. Bohužel, tento postoj zaujímají představitelé 

arcibiskupství i při současném jednání o využití fary. Proto starosta nesouhlasí s podílem obce 

na investici do fary. Za samozřejmé ale považuje, aby v případě, že bude fara sloužit 

skrbeňským spolkům a obdobným aktivitám, obec hradila výdaje na provoz objektu. 

 

Ing. Gabrlíková: Částka spoluúčasti není nijak zastropovaná. Vadí jí, že při prodeji domu po 

panu Lakomém nebyl dům farností nabídnut obci, o prodeji obec ani nebyla informována. Dle 

jejího názoru se jedná o obdobu financování soukromé společnosti. 

 

Bc. Vaďura: Souhlasí s tím, že by měla být určena maximální částka spoluúčasti obce. Při 

jednání o prodeji domu p. Lakomého nebylo jednáno vůči obci čestně. Dle jeho názoru nelze 

srovnávat církev a soukromou společnost, církev není určena ke generování peněz. 
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Ing. arch. Čehovský a Bc. Vaďura se shodli, že při minimalizovaném rozsahu rekonstrukce 

není nutná spoluúčast obce. 

 

Přítomný občan PhDr. Jiří Pospíšil uvedl, že farnost zřejmě asi nikdy nebude využívat celou 

farní budovu. Vidí také rizika vyplývající z rekonstrukce starého objektu. Vysvětlil právní 

vazby mezi farností a arcibiskupstvím, uvedl, že farnost má i jiná důležitá vydání (výměna 

lavic v kostele, přepokládaná oprava věže). Prostředky farnosti jsou omezené a bez jistoty 

dofinancování se zřejmě do rekonstrukce nepustí. 

 

Jos. Fiala: Fara je dědictví po předchozích generacích a z toho důvodu by se obec na opravách 

měla podílet. 

 

Ing. arch. Čehovský: Obec by se měla nějakou částkou, např. 0,5 mil. Kč, podílet. Objekt fary 

je hmotné kulturní dědictví našich předků. Fara postavená nákladem skrbeňských občanů si 

zaslouží přiměřený příspěvek od obce i když je v majetku farnosti, protože může sloužit všem 

občanům. 

 

Ing. Žižlavský: Je si vědom doporučení finančního výboru, které přednesl, ale přesto navrhuje 

protinávrh usnesení (viz. níže). 

 

Bc. Vaďura: Poděkoval za návrh Ing. Žižlavského a vyjádřil názor, že obec doposud farnosti 

přispívala velmi málo. 

 

Starosta: Uvedl několik příkladů, kdy obec přispěla. 

 

Ing. Gabrlíková: Čím obci přispívá farnost? 

 

Přítomný občan Ing. Ondřej Fiala: Farnost poskytuje farskou zahradu za nízké nájemné. 

 

Přítomný občan pan Jaroslav Jureček: Nebýt aktivity pana Ruffera, farská zahrada by byla 

stále zanedbaná a nevyužitá. Farnost odmítla dlouhodobý pronájem (např. na 100 let) za 

symbolickou 1 Kč. 

 

Bc. Vaďura: Kostel a fara jsou kulturními památkami, které přispívají ke kulturnímu prostředí 

obce. 

 

Starosta navrhl nahradit podmínku předkupního práva možností bezúplatného převodu na 

obec. 

 

PhDr. Pospíšil: To je nejspíš nereálné, navíc veškeré převody nad 5 mil. Kč schvaluje papež. 

 

Bc. Vaďura navrhl diskutovat o změně výše podílu obce. 

 

Ing. Žižlavský: Výši svého návrhu už nechce měnit.  

 

 

 

 

 

 



9 

 

Návrh usnesení: 

ZO souhlasí s tím, že v případě, že bude objekt fary rekonstruován na komunitní centrum 

využívané pro skrbeňské spolky a obdobné obecní aktivity, bude obec hradit náklady na 

provoz objektu, a to nejméně po dobu udržitelnosti dle podmínek dotace čerpané na 

rekonstrukci objektu. 

 

Výsledek hlasování:  pro   8 proti   0 zdržel se 0 

 

Návrh byl schválen – Usnesení č. 8/6/2019 

 

 

Návrh usnesení (předložil starosta): 

ZO nesouhlasí se spolufinancováním rekonstrukce objektu fary ve Skrbeni na komunitní 

centrum z obecního rozpočtu.  

 

Výsledek hlasování:  Nejdříve se hlasovalo o protinávrhu. Po jeho schválení se o tomto 

návrhu již nehlasovalo  

 

 

Protinávrh usnesení (předložil Ing. Žižlavský): 

ZO souhlasí se spoluúčastí obce na dofinancování rekonstrukce fary na komunitní centrum za 

těchto podmínek: 

- Dofinancování rekonstrukce nad rámec poskytnuté dotace a vlastních prostředků farnosti 

bude hrazeno obcí Skrbeň a Arcibiskupstvím Olomouckým rovným dílem, přičemž obec 

Skrbeň poskytne maximálně 500 000 Kč. 

- Podíl obce bude uhrazen až po kolaudaci rekonstruovaného objektu. 

- Ve prospěch obce Skrbeň bude zřízeno předkupní právo k objektu č.p. 104  

a pozemku st. 5/2. 

- V případě prodeje fary jinému subjektu farnost vrátí obci finanční prostředky poskytnuté 

obci na rekonstrukci fary. 

- Užívání fary bude pro skrbeňské spolky a obdobné obecní aktivity bezplatné. 

 

 

Výsledek hlasování:  pro    5 (Vaďura, Čehovský, Fiala, Štanga, Žižlavský)  

proti    3 (Gabrlíková, Spurný, Zlámal) 

zdržel se  0 

 

Návrh byl schválen – Usnesení č. 9/6/2019 

 

 

 

Ad 10) Žádost o příspěvek pro Linku bezpečí, z.s. 

Linka bezpečí, z.s. požádala o finanční podporu ve výši 7.500 Kč. Tato částka nebyla nijak 

zdůvodněna. Žádost viz příloha. V letech 2017 a 2018 Skrbeň poskytla vždy 2.000 Kč. 

Podrobné informace o Lince bezpečí na www.linkabezpeci.cz. 

 

Bc. Vaďura by přivítal, kdyby Linka bezpečí prováděla nějakou činnost/osvětu přímo ve 

škole apod. Údajně stačí o toto požádat. 

Ing. Gabrlíková uvedla, že nějaké obdobné aktivity/projekty ve škole probíhají, neví ale se 

kterým subjektem. 

http://www.linkabezpeci.cz/
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Návrh usnesení: 

ZO schvaluje příspěvek 2000 Kč pro Linku bezpečí, z.s.  

 

Výsledek hlasování:  pro   8 proti   0 zdržel se 0 

 

Návrh byl schválen – Usnesení č. 10/6/2019 

 

 

 

Ad 11) Různé 

 

a) Žádosti obce o dotace  

 Žádost o krajskou dotaci na vybavení jednotky SDH Skrbeň nebyla úspěšná. 

 Žádost o krajskou dotaci na rekonstrukci veřejného osvětlení III. etapa – dotace zatím 

nebyla poskytnuta, žádost je zařazena mezi tzv. náhradní projekty. 

 Výsledky posouzení žádostí o dotaci z programu ministerstva vnitra (Interiér klubovny 

v Domě služeb) budou zveřejněny začátkem června, k dnešnímu dni se tak nestalo. 

 

Starosta s ohledem na předpokládané dopady nárůstu cen stavebních prací na střednědobý 

výhled rozpočtu navrhl realizovat rekonstrukci interiéru Domu služeb jen v případě, že bude 

získána dotace v požadované výši. Navíc v současné době se mu nepodařilo získat více než 

jednu nabídku na truhlářské práce. 

 

 

Návrh usnesení: 

ZO souhlasí s provedením rekonstrukce interiéru Domu služeb pouze v případě, že na tento 

účel bude získána dotace v požadované výši. 

 

Výsledek hlasování:  pro   8 proti   0 zdržel se 0 

 

Návrh byl / nebyl schválen – Usnesení č. 11/6/2019 

 

 

b) Dodatek ke smlouvě o dílo na projektovou dokumentaci „Skrbeň – rekonstrukce   

      ulic Vyhnálovská – Hynkovská“ 

Ing. Luděk Vrba požádal níže uvedeným zdůvodněním o dodatek ke smlouvě – posunutí 

termínu předání projektové dokumentace z 30.5.2019 na 31.12.2019. 

Na základě vývoje akce - "Silnice III/4466 Skrbeň - průtah" - tj. posunutí realizace 1. etapy na 

další rok a odsunutí realizace 2. etapy za vyprojektování nového zabezpečení přejezdu trati 

SŽDC, Vás žádám o úpravu termínu dokončení projektové dokumentace navazující akce 

"Skrbeň - rekonstrukce ulic Vyhnálovská - Hynkovská". Obě akce jsou v kolizi při provádění. 

Dokončením projektu v původním termínu by došlo k propadnutí platnosti některých vyjádření 

dotčených orgánů a organizací. Nový navrhovaný termín dokončení je 31.12.2019. Pokud 

dojde ke změně v postupu prací na průtahu v průběhu roku 2019, bude termín dokončení 

upraven/zkrácen podle potřeby obce.  
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Návrh usnesení: 

ZO souhlasí s uzavřením Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 15-386 s Ing. Luďkem Vrbou na 

projektovou dokumentaci „Skrbeň – rekonstrukce ulic Vyhnálovská – Hynkovská“, kterým se  

posouvá termín vypracování projektové dokumentace na 31.12.2019. 

 

Výsledek hlasování:  pro   8 proti   0 zdržel se 0 

 

Návrh byl schválen – Usnesení č. 12/6/2019 

 

 

 

c) Projekt „Kompostéry pro Skrbeň a další obce“ 

Řídící výbor ITI Olomoucké aglomerace vydal potvrzení o souladu projektu „Kompostéry pro 

Skrbeň a další obce“ s integrovanou strategií a všechny zúčastněné obce zaslaly tzv. 

souhlasné stanovisko k projektu. Byly tedy splněny všechny podmínky pro podání společné 

žádosti o dotaci z Operačního programu Životní prostředí. 

 

Návrh usnesení: 

ZO bere na vědomí aktuální informace o projektu „Kompostéry pro Skrbeň a další obce“ a 

schvaluje podání společné žádosti o dotaci z Operačního programu Životní prostředí 

prostřednictvím ITI Olomoucké aglomerace, kde žadatelem bude obce Skrbeň. 

 

 

Výsledek hlasování:  pro   8 proti   0 zdržel se 0 

 

Návrh byl schválen – Usnesení č. 13/6/2019 

 

 

 

d) Spolek Odpady Olomouckého kraje – aktuální stav 

Spolek Odpady Olomouckého kraje rozeslal 23. května podklady pro jednání o nákupu akcií 

společnosti Servisní společnost odpady Olomouckého kraje, a.s. s výzvou projednat vstup 

obce do akciové společnosti a odkup jejích akcií nejpozději do 31. října 2019. 

Tyto podklady byly následně elektronicky rozeslány všem členům zastupitelstva. 

Ve středu 5. června se koná pokračování přerušené valné hromady Spolku. 

Krajské předsednictvo Sdružení místních samospráv zformulovalo výzvu starostů krajským 

zastupitelům k obnovení projednání této problematiky a oslovilo obce, aby se k této výzvě 

připojily. Výzva byla členům zastupitelstva předána na zasedání. 

Náměstek primátora Prostějova rozeslal e-mail, ve kterém informuje, že rady města 

Olomouce a Prostějova doporučily zastupitelům nákup akcií schválit. 

Podle starosty přibývá skeptických i odmítavých postojů k aktivitě Spolku. Vyzval členy 

zastupitelstva ke sledování všech informací k této problematice, k rozhodnutí musí dojít do 

konce října. 

 

 

e) Rozpočtová opatření 

- Starosta informoval o rozpočtovém opatření č. 2/2019, které provedl ve své kompetenci. 

- Návrh rozpočtového opatření č. 3/2019: 

Administrativní výdaje na projekt „Kompostéry pro Skrbeň a další obce“ 

Příspěvek pro Linku bezpečí 
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Návrh usnesení: 

ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 3/2019. 

 

Výsledek hlasování:  pro   8 proti   0 zdržel se 0 

 

Návrh byl schválen – Usnesení č. 14/6/2019 

 

 

f) Divadelní představení Seniorklubu 

Bc. Vaďura informoval o nabídce divadelního spolku Kočovné divadlo velký vůz uspořádat 

v Obecním sále 9. července divadelní představení. Pořadatelem by byl Seniorklub. Pokud by 

obec poskytla sál bezplatně, bylo by vstupné dobrovolné. K tomu nebyly žádné připomínky. 

Bc. Vaďura toto projedná se Seniorklubem. 

 

 

 

Přílohy zápisu: 

1) Prezenční listina 

2) Podklady včetně příloh a doplnění 

 

 

 

Zápis byl vyhotoven dne: 

 

 

 

Zapisovatel: Ing. Markéta Gabrlíková 

 

 

Ověřovatelé:  Bc. Vaďura, MBA   dne:   

 

 

 

 

 

 

Miroslav Štanga    dne:  

 

 

 

 

 

 

Starosta:  Tomáš Spurný     dne:  

 


