
USNESENÍ 
 

z 29. zasedání Zastupitelstva obce Skrbeň, 

které se konalo 11. prosince 2017 

________________________________________________________________ 
 

Zastupitelstvo obce Skrbeň přijalo toto usnesení: 

 

 

 

Usnesení 1/29/2017 
ZO bere na vědomí zprávu o plnění usnesení. 

 

Usnesení 2/29/2017 

ZO schvaluje Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo se společností SWIETELSKY  stavební s.r.o. 

na stavbu Rekonstrukce MK V Oleškách- Skrbeň, číslo smlouvy zhotovitele S18-036-0017. 

 

Usnesení 3/29/2017 

ZO schvaluje uzavření nájemní smlouvy se společností Česká telekomunikační infrastruktura 

a.s. na část budovy č.p. 122 pro účely umístění a provozování zařízení nájemce dle 

předloženého návrhu.  

 

Usnesení 4/29/2017 

ZO schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2017, o místním poplatku za provoz systému 

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

Poplatek na rok 2018 je stanoven na 396,- Kč za osobu. 

 

Usnesení 5/29/2017 

ZO schvaluje podání žádosti o dotaci na realizaci akce „Obnova dětských hřišť v obci 

Skrbeň“ (týká se dětského hřiště u železniční zastávky a na „Nadymači“): 

a) z programu Podpora obnovy a rozvoje venkova 2018 ministerstva pro místní rozvoj 

b) z Programu obnovy venkova Olomouckého kraje 2018, dotační titul Podpora budování a 

obnovy infrastruktury obce  

 

Usnesení 6/29/2017 

ZO schvaluje provedení výběrového řízení na zhotovitele akce „Obnova dětských hřišť v obci 

Skrbeň“. 

 

Usnesení 7/29/2017 

ZO schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě kupní, pozemek p.č. st. 428 – zast. plocha 

a nádvoří v k.ú. Skrbeň, dle předloženého návrhu. 

 

Usnesení 8/29/2017 

ZO souhlasí s provedením výběrového řízení na zhotovitele stavby „Prodloužení vodovodu a 

kanalizace v ul. Hynkovská“. 

 

 

 

 



 

 

 

Usnesení 9/29/2017 

ZO schvaluje rozpočtové provizorium pro hospodaření obce v roce 2018 do doby schválení 

rozpočtu obce, nejdéle do 30.4.2018. Rozpočtové provizorium se řídí těmito pravidly: 

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

přesáhnout 30% výdajů v roce 2017. 

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 2018 neinvestiční dotaci na 

provoz ve výši 1/3 dotace podle skutečnosti z roku 2017.  

 

Usnesení 10/29/2017 

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

2017. O provedených rozpočtových změnách bude starosta informovat zastupitelstvo obce na 

nejbližším zasedání. 

 

Usnesení 11/29/2017 

ZO schvaluje podání žádosti o dotaci z Programu na podporu JSDH 2018, DT 2 - Dotace pro 

JSDH obcí Olomouckého kraje na nákup dopravních aut a zařízení 2018. 

 

Usnesení 12/29/2017 

ZO schvaluje provedení výběrového řízení na dodání vozidla pro zásahovou jednotku SDH 

Skrbeň. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tomáš Spurný     Ing. Markéta Gabrlíková 

      starosta      místostarostka 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Jaroslav Jureček Ing. arch. Viktor Čehovský 


