
USNESENÍ 
 

z 18. zasedání Zastupitelstva obce Skrbeň, 

které se konalo 19. září 2016 

________________________________________________________________ 
 

Zastupitelstvo obce Skrbeň přijalo toto usnesení: 

 

 

1/18/2016 

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

 

2/18/2016 

ZO schvaluje uzavření smlouvy o dílo se společností PRESBETON Nova, s.r.o. na stavbu 

„Skrbeň – předláždění chodníku v ulici Hynkovská – východní strana“ za nabídkou cenu 

279.691,70 Kč + DPH, termín dokončení 15.5.2017. 

 

3/18/2016 

ZO schvaluje uzavření smlouvy o dílo se společností Brodacký Antonín s.r.o. na stavbu 

„Zpevněné plochy – hřbitov Skrbeň, 1. etapa“ za nabídkou cenu 171.961,40 Kč + DPH, 

termín dokončení 25.10.2016. 

 

4/18/2016 

ZO bere na vědomí výnos ze státních spořících dluhopisů pořízených na základě usnesení  

č. 8/22/2013 ze dne 22.4.2013 a schvaluje převod jistiny 1.500.000,00 Kč a výnosu 

113.515,47 Kč do Fondu obnovy a rozvoje splaškové kanalizace obce Skrbeň. 

 

5/18/2016 

ZO schvaluje přijetí investičního příspěvku na prodloužení tlakové splaškové kanalizace od 

Mgr. Daniely Dudové a Petra Váni ve výši 103.368,84 Kč.  

 

6/18/2016 

ZO schvaluje uzavření Smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě s vlastníky pozemků  

p.č. 274/3, 274/5, 274/6 a 274/2 – vše zahrada v k.ú. Skrbeň, spočívající v právu umístění a 

provozování vodovodní a kanalizační sítě na pozemku a v právu vstupu a vjezdu na dotčené 

pozemky v souvislosti se zřízením, provozem, údržbou, opravami, úpravami, změnami a 

odstraněním vodovodního a kanalizačního vedení ve prospěch obce Skrbeň v rozsahu dle 

geometrického plánu č. 548-78/2016. Služebnost bude zřízena bezúplatně. 

 

7/18/2016 

ZO souhlasí s prodloužením tlakové splaškové kanalizace a vodovodu pro rodinné domy 

umístěné na pozemcích p.č. 432/51, 432/52, 432/54 a 432/56 - vše orná půda v k.ú. Skrbeň 

(lokalita Pod Hradiskem) za těchto podmínek: 

 

1) Obec zajistí na své náklady projektovou dokumentaci a územní rozhodnutí a stavební 

povolení na prodloužení kanalizace. Podmínkou bude, že žadatelé bezúplatně převedou 

pozemky p.č. 432/41, 432/53, 432/55 a 432/57 – vše orná půda v k.ú. Skrbeň, na kterých 

bude kanalizace s vodovodem vybudována, do majetku obce. 

 



 

 

2) Žadatelé (stavebníci rodinných domů) uhradí obci investiční příspěvek ve výši nákladů na 

prodloužení kanalizace (bez nákladů na projektovou dokumentaci). 

 

ZO ukládá starostovi zajistit vypracování příslušných smluv. 

 

8/18/2016 

ZO souhlasí se záměrem odkoupit do vlastnictví obce část pozemku p.č. st. 393 – zastavěná 

plocha v k.ú. Skrbeň (úprava komunikace). 

 

9/18/2016 

ZO schvaluje poskytnutí daru 10.000,00 Kč pro Hospic na Svatém Kopečku. 

 

10/18/2016 

ZO schvaluje stávající určení pozemku p.č. 407/5 – ostatní plocha v k.ú. Skrbeň jako 

pozemek pro výstavbu rodinného domu. Případná změna bude možná až po definitivním 

vyřešení pokračování ulice Lipová. 

 

11/18/2016 

ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 4/2016. 

 

 

 

 

 

Tomáš Spurný     Ing. Markéta Gabrlíková 

      starosta      místostarostka 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ověřili: 

 

                      Ing. Pavel Bačík                          Jaroslav Jureček 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


