USNESENÍ
z 11. zasedání Zastupitelstva obce Skrbeň,
které se konalo 14. prosince 2015
________________________________________________________________
Zastupitelstvo obce Skrbeň přijalo toto usnesení:

1/11/2015
ZO bere na vědomí zprávu kontrolního výboru o provedené kontrole plnění usnesení přijatých
na 8. až 10. zasedání zastupitelstva obce.
2/11/2015
ZO ruší Podmínky poskytování dotace k ceně za přepravu dárců krve, držitelů Zlaté medaile
Prof. MUDr. Jana Janského schválené 14. října 2013 a souhlasí s uzavřením Dohody
o ukončení platnosti Smlouvy o úhradě dotace k ceně za přepravu vybrané skupiny obyvatel
s Dopravním podnikem města Olomouce, a.s.
Podpisem Dohody je pověřen starosta.
3/11/2015
ZO schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo s panem Jiřím Latou /sdružení
JITOLA/ na akci „Skrbeň – terénní úpravy části hřiště“. Celková cena díla se z důvodu
víceprací a méněprací mění na 868.245.20 Kč.
Podpisem dodatku je pověřen starosta.
4/11/2015
ZO schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 20/O/2015 se společností MODOS
spol. s r.o. na akci „Skrbeň – prodloužení vodovodního a kanalizačního řadu“. Termín
dokončení díla se mění na 31.5.2016.
Podpisem dodatku je pověřen starosta.
5/11/2015
ZO ponechává na území obce Skrbeň v platnosti způsob placení za nakládání s komunálním
odpadem formou místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
6/11/2015
ZO schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2015, o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
Poplatek na rok 2016 je stanoven na 396,- Kč za osobu.
7/11/2015
ZO zmocňuje starostu prováděním nezbytných rozpočtových změn v období do konce roku
2015. O provedených rozpočtových změnách bude starosta informovat zastupitelstvo obce na
nejbližším zasedání.
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8/11/2015
ZO schvaluje rozpočtové provizorium pro hospodaření obce v roce 2016 do doby schválení
rozpočtu obce, nejdéle do 30.4.2016. Rozpočtové provizorium se řídí těmito pravidly:
a) Vychází z nezbytných provozních a kapitálových výdajů. Výdaje v tomto období nesmí
přesáhnout 30% výdajů v roce 2015.
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 2016 neinvestiční dotaci na
provoz ve výši 1/3 dotace podle skutečnosti z roku 2015.
9/11/2015
ZO souhlasí s podáním žádosti o dotaci na stavbu „Rekonstrukce části místní komunikace
Vyhnálovská - Skrbeň“
a) z dotačního programu MMR 117D815 – Podpora obnovy a rozvoje venkova, dotační titul
č. 5 – Podpora obnovy místních komunikací
b) z Programu obnovy venkova Olomouckého kraje 2016.

Tomáš Spurný
starosta

Ing. Markéta Gabrlíková
místostarostka

Vratislav Obšel

Ing. arch. Viktor Čehovský

Ověřili:
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