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Do každé domácnosti zdarma Ročník XXIII. 2013

Pálení čarodějnic... (více foto na www.spss.wobo.cz )

STAVEBNÍ ČINNOST – ZATÍM PŘÍPRAVA
Ani letošní léto ve Skrbeni nebude
bez stavebního ruchu. Z důvodu vyřizování všech potřebných povolení
a zajištění výběrových řízení bude
„klid“ do konce června. V červenci by
měly už ale být zahájeny dvě stavby,
které se dotknou chodců i motoristů.
První z těchto staveb je oprava
chodníků na obou stranách ulice Na
Návsi včetně vybudování malého
parkoviště před mateřskou školou

a parkovacího pruhu po pravé straně
ulice směrem ke kostelu. Ve výběrovém řízení předložila nejvýhodnější
nabídku společnost Presbeton Nova,
s.r.o. s cenou 808.968 Kč vč. DPH.
Nedojde-li k nějakým komplikacím,
měla by stavba být dokončena do
konce prázdnin. Protože se bude
předlažďovat i autobusová zastávka,
bude autobus nějaký čas zastavovat
v ulici Hlavní. Přesný termín ještě

není určen, veřejnost bude včas informována.
Další, větší akcí, bude rekonstrukce staré dešťové kanalizace
v ulici Vyhnálovská (od křížku
po křižovatku s ulicemi Nádražní,
V Oleškách a Příčná) s odbočením
do ulice Hynkovská po křižovatku
s ulicí Dvorská. Na tuto stavbu probíhá výběrové řízení, o jehož výsledku
a následně o organizaci stavby budeme informovat.
Tomáš Spurný
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Z OBECNÍHO
ÚŘADU
Zastupitelstvo obce přijalo na
svém 22. Zasedání 22. dubna toto
usnesení:
1/22/2013
ZO bere na vědomí informaci
o plnění usnesení a přípravě akcí.
2/22/2013
Zastupitelstvo obce schvaluje
bezúplatný převod částí pozemku parc.
č. 582/2 ost. pl. o celkové výměře
70 m2, dle geometrického plánu č. 47980/2012 ze dne 19. 11. 2012 pozemek
parc. č. 582/2 díl „b“ o výměře 11
m2 a pozemek parc. č. 582/2 díl „a“
o výměře 59 m2, které jsou sloučeny
do pozemku parc. č. 578/3 ost. pl.
o celkové výměře 13 981 m2, a části
pozemku 582/1 ost. pl. o výměře 134
m2, dle geometrického plánu č. 480110/2012 ze dne 12. 11. 2012 pozemek
parc. č. 582/9 ost. pl. o výměře 134 m2,
vše v k.ú. a obci Skrbeň, vše z vlastnictví Olomouckého kraje, z hospodaření
Správy silnic Olomouckého kraje,
příspěvkové organizace, do vlastnictví
obce Skrbeň. Nabyvatel uhradí veškeré
náklady spojené s převodem vlastnického práva a správní poplatek spojený
s návrhem na vklad vlastnického práva
do katastru nemovitostí.
Podpisem smlouvy je pověřen
starosta.
3/22/2013
ZO schvaluje uzavření mandátní
smlouvy na zajištění výběrových řízení – Moravská cyklotrasa na území
ORP Olomouc, k.ú. Skrbeň (výběrové
řízení na technický dozor investora,
koordinátora BOZP, stavební práce
pro zhotovení stavby) se společností
Osigeno s.r.o.
Podpisem smlouvy je pověřen
starosta.
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4/22/2013
ZO schvaluje uzavření mandátní
smlouvy na výkon technického dozoru
investora a činnost koordinátora BOZP
při realizaci stavby Rekonstrukce kanalizace Vyhnálov, stavební objekty
dSO 01.1, 01.3, 01.4 se společností
SAFETI PRO s.r.o.
Podpisem smlouvy je pověřen
starosta.
5/22/2013
ZO schvaluje provedení akce
Oprava chodníků a výstavba parkovacích stání v ulici Na Návsi v plném
rozsahu i v případě, že nebude získána
dotace.
6/22/2013
ZO schvaluje uzavření smlouvy
o dílo na zakázku Oprava chodníků
a výstavba parkovacích stání v ulici
Na Návsi se společností Presbeton
Nova s.r.o..
Podpisem smlouvy je pověřen
starosta.
7/22/2013
Zastupitelstvo obce Skrbeň
schvaluje uzavření Smlouvy o úvěru
č. 378608499 s Českou spořitelnou,
a.s. o poskytnutí úvěru až do výše
5.832 000 Kč na financování projektu Moravská cyklostezka na území
ORP Olomouc, k.ú. Skrbeň, respektive na předfinancování poskytnutí finanční podpory z ROP Střední Morava
a na financování poplatku za trvalé
odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu v souvislosti s realizací
projektu.
Podpisem smlouvy je pověřen
starosta.
8/22/2013
ZO pověřuje starostu obce Tomáše
Spurného k pořízení státních spořících
dluhopisů, které budou emitovány
v roce 2013, a to až do výše 1.500 000
Kč se splatností do 3 let, za předpokladu, že výnos do splatnosti bude
minimálně 2 % p.a.

9/22/2013
Z O s c h va l u j e r o z p o č t ovo u
změnu č. 1

DOPŘEJME SI
CHVÍLI TICHA
Každý jistě zná ten pocit, kdy
po celotýdenním shonu touží po
chvíli ticha, po klidném a ničím
nerušeném posezení na zahradě
či dvorku. Odedávna tomu byla
vyhrazena neděle, nebo alespoň
nedělní odpoledne. Klid ovšem
okamžitě vezme za své, když
některý z „pilných“ sousedů začne řezat dřevo nebo sekat trávu.
Není to nic jiného, než bezohlednost. Budete-li se rozhodovat,
zda v neděli po obědě nastartujete
sekačku, zvažte, zda by se vám
takové počínání, když sami budete odpočívat, líbilo. Doufejme, že
vzájemná ohleduplnost bude mít
přednost. A pokud ne, je nutno
mít na zřeteli, že obecní vyhláška
č. 1/2011 o regulaci hlučných
činností jejich provozování zakazuje v době od 22 do 6 hodin,
o nedělích a státem uznaných
svátcích od 12 do 6 hodin.

SBĚROVÁ
SOBOTA
V sobotu 18. května bude
ve Skrbeni sběr objemných
a nebezpečných odpadů. Kontejnery budou přistaveny od 8
do 9 hodin u hospody, od 9 do
10 hodin u nádraží.
Pozor! Elektroodpad by měl
být kompletní, spotřebiče proto
nerozebírejte!
Možnost odevzdání eternitu
a jiných materiálů s obsahem
azbestu nutno konzultovat
s obsluhou sběrového vozu, pro
tento druh odpadu platí určitá
omezení.
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KULTURA

ŠKOLNÍ OSLAVY

KONCERT
Kruh přátel hudby pořádá v sobotu
25. května koncert, na kterém vystoupí BELFIATO QUINTET. Dechové
kvinteto tvoří studenti hudební fakulty
AMU v Praze Otto Reiprich - flétna,
Jan Souček - hoboj, Jiří Javůrek - klarinet, Ondřej Šindelář - fagot, Kateřina Javůrková - lesní roh. Koncert se
koná v Domě služeb, začátek je v 18
hodin.

S předstihem informujeme o tom,
že na sobotu 8. června se připravují
oslavy 120 let od postavení nynější
školní budovy. Program bude zveřejněn na plakátech, obecních webových
stránkách atd. Vydána bude také
nová publikace o skrbeňské škole.
Informujte včas své spolužáky, kteří
se ze Skrbeně odstěhovali. Mnozí by
určitě měli zájem „svou“ školu opět
navštívit.

Příměstské tábory
na Sluňákově

KOSMETICKÁ
PORADNA

Na Sluňákově v Horce nad Moravou už probíhají přípravy na 2 příměstské tábory, na které bychom Vás rádi
pozvali, a které proběhnou v těchto
termínech:
8.-12. 7. 2013
– Poselství od protinožců
pro děti 1. - 5. třída ZŠ
22. -26. 7. 2013
– Duhová kulička
pro děti z MŠ

Knihovna obce Skrbeň pořádá ve
středu 22. května od 19 hodin besedu
s paní MUDr. Helenou Fryčákovou.
Beseda bude spojena s kosmetickou
poradnou.

Bližší informace: Romana Pálková. Sluňákov, tel. 585 154 881,
romana.palkova@slunakov.cz nebo
www.slunakov.cz

Školka v lese radost nese!
Zveme všechny rodiče s dětmi
předškolního věku do lesního dětského
klubu Bažinka v Horce nad Moravou.
Jde o lesní mateřskou školku, kterou
organizuje občanské sdružení Rozvišť
o.s. Proč dát dítě do lesní školky? Budeme neustále venku poznávat okolí
všemi smysly. Chceme děti naučit
žít co nejšetrněji k přírodě, vnímat ji
a nebát se jí.
Začínáme 9. května u Sluňákova. Přijďte na první schůzku rodičů
a dětí 2. května v 16:30 na Sluňákově nebo na naše internetové stránky
www.facebook.com/Rozvist.
Zde najdete také informace
o příměstských táborech pro předškolní děti.
Těšíme se na Vás i na to, jak si
přírodu užijeme.
Za občanské sdružení
Rozvišť o.s.
Barbora Chmelinová
lmshorka@gmail.com

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
V neděli 14. dubna byly do
svazku obce slavnostně přivítány
tyto děti:
Laura Baštová
Laura Henemanová
` Jiří Sekanina
` David Soukop
`
`

Dětem i rodičům přejeme
vše dobré.
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