
USNESENÍ 
 

z 20. zasedání Zastupitelstva obce Skrbeň, 

které se konalo 21. listopadu 2016 

________________________________________________________________ 
 

Zastupitelstvo obce Skrbeň přijalo toto usnesení: 

 

 

Usnesení 1/20/2016 

ZO bere na vědomí zprávu o plnění usnesení. 

 

 

Usnesení 2/20/2016 
ZO schvaluje Plánovací smlouvu pro výstavbu v lokalitě Nad Oleškami s panem Petrem 

Prikrtem včetně Smlouvy o budoucí smlouvě darovací na inženýrské sítě a Smlouvu  

o budoucí smlouvě darovací se společností SPINOPA REAL s.r.o. na pozemek  

p.č. 413/24 – orná půda v k.ú. Skrbeň.  

Podpisem smluv je pověřen starosta. 

 

 

Usnesení 3/20/2016 
Zastupitelstvo obce 

- schvaluje Plán financování obnovy vodovodu a kanalizace obce Skrbeň na                                  

  období 2016-2026 

- stanovuje do doby splacení půjčky ze SFŽP na splaškovou kanalizaci tvorbu prostředků             

na obnovu dle Plánu ve výši 645.712,- Kč ročně.  

 

 

Usnesení 4/20/2016 

Zastupitelstvo obce Skrbeň schvaluje uzavření kupní smlouvy s panem Janem Mikulkou  

o převodu části pozemku st. 393 – zastavěná plocha v k.ú. Skrbeň, označené v geometrickém 

plánu č. 549-95/2016 jako p.č. 773 – ostatní plocha o výměře 41 m
2
, do vlastnictví obce 

Skrbeň za celkovou kupní cenu 2.460,- Kč.  

Obec uhradí rovněž náklady na sepsání kupní smlouvy a na vklad do katastru nemovitostí.  

Podpisem kupní smlouvy je pověřen starosta. 

 

 

Usnesení 5/20/2016 

ZO schvaluje poskytnutí příspěvků dle Zásad pro poskytování příspěvků z rozpočtu obce 

Skrbeň na podporu sportovních, zájmových a jiných obdobných aktivit (příspěvky na 

jednotlivce) dle předloženého návrhu v úhrnné výši 5.000,- Kč (10 x 500,- Kč). 

 

 

Usnesení 6/20/2016 

ZO schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2016, o místním poplatku za provoz systému 

shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. 

Poplatek na rok 2017 je stanoven na 396,- Kč za osobu. 

 



 

 

Usnesení 7/20/2016 
ZO schvaluje rozpočtové provizorium pro hospodaření obce v roce 2017 do doby schválení 

rozpočtu obce, nejdéle do 30.4.2017. Rozpočtové provizorium se řídí těmito pravidly: 

a) Vychází z nezbytných provozních a kapitálových výdajů. Výdaje v tomto období nesmí 

přesáhnout 30% výdajů v roce 2016. 

b) Hrazeny budou výdaje, které je obec povinna hradit na základě uzavřených smluv                        

a závazků.  

c) Základní škola a mateřská škola Skrbeň, p.o. obdrží v lednu 2017 neinvestiční dotaci  

na provoz ve výši 1/3 dotace podle skutečnosti z roku 2016. 

 

 

Usnesení 8/20/2016 

ZO zmocňuje starostu prováděním nezbytných rozpočtových změn v období do konce roku 

2016. O provedených rozpočtových změnách bude starosta informovat zastupitelstvo obce  

na nejbližším zasedání. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tomáš Spurný     Ing. Markéta Gabrlíková 

      starosta      místostarostka 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ověřili: 

 

             Bc. Stanislav Vaďura, MBA                    Ing. Jan Žižlavský 

 

 

 

 

 

 


