USNESENÍ
z 11. zasedání Zastupitelstva obce Skrbeň,
které se konalo 14. prosince 2011
Zastupitelstvo obce Skrbeň přijalo toto usnesení:

1/11/2011
ZO bere na vědomí informaci o plnění usnesení a průběhu akcí.
2/11/2011
ZO schvaluje poskytnutí daru pro Hospic na Svatém Kopečku ve výši 10 000,- Kč.
3/11/2011
ZO schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2011, kterou se stanovují pravidla pro pohyb
psů na veřejném prostranství v obci Skrbeň a vymezují prostory pro volné pobíhání psů.
4/11/2011
ZO schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 3/2011, o místním poplatku za provoz
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů. Poplatek zůstává nezměněn – 372,- Kč za osobu.
5/11/2011
ZO zmocňuje starostu prováděním nezbytných rozpočtových změn v období do konce roku
2011. O provedených rozpočtových změnách bude starosta informovat zastupitelstvo obce
na nejbližším zasedání.
6/11/2011
ZO schvaluje rozpočtové provizorium pro hospodaření obce na 1. čtvrtletí roku 2012 ve výši
maximálně 20% celkových ročních plánovaných výdajů roku 2011.
7/11/2011
ZO ruší své usnesení č. 2/10/2011.
8/11/2011
ZO schvaluje uzavření kupní a darovací smlouvy, podle které obec Skrbeň do svého
vlastnictví bezúplatně přijímá od paní Marie Crhové jako dar část pozemku p.č. 24/2
– zahrada v k.ú. Skrbeň označenou v geometrickém plánu č. 464-184.2/2010 jako díl „b“
o výměře 5 m2 a do společného jmění manželů Miloslava a Marie Crhových prodává
pozemky vyznačené v témže geometrickém plánu, a to pozemek p.č. 24/3 – zahrada o výměře
13 m2 a pozemek p.č. 578/10 – zahrada o výměře 7 m2 (původně součást pozemku p.č. 578/1)
za kupní cenu 4.000 Kč.
Podpisem smlouvy je pověřen starosta.

9/11/2011
ZO schvaluje zavedení sběru bioodpadu od 2. čtvrtletí 2012. Služba bude poskytována
bezplatně, o podílu občanů na pořízení sběrových nádob rozhodne zastupitelstvo
v 1. čtvrtletí 2012.

Bc. Markéta Gabrlíková
místostarostka obce

Tomáš Spurný
starosta obce

ověřili:
Ing. Pavel Bačík

Lubomír Izák

