
U S N E S E N Í 
 

z 13. zasedání Zastupitelstva obce Skrbeň, 

které se konalo 12. března 2012 
 

 

Zastupitelstvo obce Skrbeň přijalo toto usnesení: 

 

 

 

1/13/2012 

ZO bere na vědomí informaci o plnění usnesení a o průběhu prací. 

 

2/13/2012 

ZO souhlasí se zadání zpracování studie parkování v obci Skrbeň ing. Luďkovi Vrbovi. 

 

3/13/2012 

ZO souhlasí s vypsáním výběrového řízení na zpracování projektové dokumentace 

rekonstrukce dešťové kanalizace v ulici Vyhnálovská s odbočením do ulice Hynkovská 

včetně zvýšení kapacity kanalizace v ulici V Oleškách. 

 

4/13/2012 

ZO schvaluje uzavření Smlouvy o zajištění dopravní obslužnosti v rámci integrovaného 

dopravního systému a o poskytnutí příspěvku na pokrytí ztráty dopravce DPMO, a.s.  

se Statutárním městem Olomouc, dle které je příspěvek obce Skrbeň na rok 2012  

ve výši 258.134,- Kč. 

Podpisem smlouvy je pověřen starosta. 

 

5/13/2012 

ZO schvaluje tyto podmínky pro poskytování nádob na svoz bioodpadu: 

Každá domácnost si může pořídit jednu nádobu za zvýhodněnou cenu 450,- Kč.                  

V případě zájmu si může pořídit druhou nádobu, avšak za plnou cenu. 

 

6/13/2012 

ZO schvaluje  výsledek hospodaření Základní školy a mateřské školy Skrbeň, p.o.  

za rok 2011 ve výši + 113.748,08 Kč. 

 

7/13/2012 

ZO schvaluje rozpočet obce na rok 2012 dle přílohy č. 1 k usnesení. 

 

8/13/2012 

ZO schvaluje rozpočet Sociálního fondu včetně pravidel pro jeho čerpání. 

 

9/13/2012 

ZO ruší „Fond obce Skrbeň na podporu oprav a modernizace bytového fondu ve Skrbeni“. 

 

10/13/2012 

Zastupitelstvo obce 

a) schvaluje přijetí neinvestičního příspěvku 10.000 Kč od Olomouckého kraje na vybavení 

jednotky SDH Skrbeň 



b) schvaluje spolufinancování pro tento účel z vlastních prostředků obce nejméně ve výši 

10.000 Kč 

c) schvaluje uzavření příslušné Smlouvy o poskytnutí příspěvku s Olomouckým krajem; 

podpisem smlouvy je pověřen starosta. 

 

11/13/2012 

ZO souhlasí s uzavřením smlouvy o spolupráci při výběru dodavatele elektřiny a zemního 

plynu formou elektronické aukce se společností ENTERplex, s.r.o. 

 

12/13/2012 

ZO souhlasí s podáním žádosti o dotaci z ROP Střední Morava (v rámci nejbližší výzvy) na 

výstavbu cyklostezky Skrbeň – Horka (součást projektu „Moravská cyklostezka na území 

ORP Olomouc“).   

 

13/13/2012 

ZO schvaluje odprodej starých nepotřebných chodníkových dlaždic za cenu 2,- Kč za kus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Bc. Markéta Gabrlíková     Tomáš Spurný 

             místostarostka obce                                               starosta obce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ověřili:  

  

                 Ing. Pavel Bačík                                                   Vladimír Bodlák          


