USNESENÍ
z 12. zasedání Zastupitelstva obce Skrbeň,
které se konalo 30. ledna 2012
Zastupitelstvo obce Skrbeň přijalo toto usnesení:

1/12/2012
ZO bere na vědomí informaci o plnění usnesení, průběhu akcí a rozpočtových změnách
provedených v závěru roku 2011.

2/12/2012
ZO schvaluje zveřejnění záměru prodat část pozemku p.č. 273/6 – ostatní plocha v k.ú.
Skrbeň vlastníkům sousedního domu č.p. 269.

3/12/2012
ZO schvaluje podání žádosti o příspěvek Olomouckého kraje na pořízení, rekonstrukci,
opravu požární techniky a nákup věcného vybavení jednotky sboru dobrovolných hasičů
(celkové předpokládané náklady jsou 30 000 Kč.)

4/12/2012
ZO schvaluje podání žádosti o dotaci z Programu obnovy venkova Olomouckého kraje na
akci „Rekonstrukce chodníků v ulici Hlavní“

5/12/2012
ZO schvaluje podání žádosti o dotaci z Programu obnovy venkova Olomouckého kraje na
pořízení územního plánu obce.

6/12/2012
ZO schvaluje podání žádosti o dotaci z programu Podpora obnovy a rozvoje venkova
Ministerstva pro místní rozvoj na rekonstrukci oplocení hřbitova.

7/12/2012
ZO souhlasí s přípravou žádostí o dotace prostřednictvím MAS Moravská cesta na půdní
vestavbu hasičské zbrojnice a na prodloužení chodníků v ul. Jos. Fialy + parkoviště a
odstavné plochy v ul. Vyhnálovská.

8/12/2012
Cena za 1 m3 odvedené odpadní vody se pro období od 1.1.2012 stanovuje ve výši
44,44 Kč + DPH.
Množství odvedené odpadní vody se na základě měření v předchozím roce stanovuje
na 31,5 m3/osobu a rok. Stočné pro rok 2012 dle takto stanoveného množství odvedené
odpadní vody činí 1.400,- Kč/osobu a rok + DPH.
Stočné placené paušální částkou se nevybírá za děti narozené v příslušném kalendářním roce.

9/12/2012
ZO schvaluje poskytnutí daru pro Linku bezpečí ve výši 2.100 Kč.

10/12/2012
ZO schvaluje poskytnutí příspěvku pro MAS Moravská cesta ( Litovelsko – Pomoraví) o.s. ve
výši 15 Kč za občana obce podle stavu ke dni 1.1.2012.

11/12/2012
ZO pověřuje starostu poptáním vypracování studie parkovacích míst v obci.

12/12/2012
ZO souhlasí s navrženým řešením parkovacích míst a odstavných ploch v ulici Vyhnálovská
u křižovatky s ulicí Hlavní (8 parkovacích míst + zpevněná plocha pro kontejnery na tříděný
sběr).

13/12/2012
ZO souhlasí s navrženým řešením prodloužení chodníku a vytvoření místa pro parkování na
jižním konci ulice Jos. Fialy – dlažba zámková, šedá, bez barevného odlišení vjezdů.

14/12/2012
a) ZO schvaluje, aby při zadání územního plánu obce a zpracování jeho dalších etap byly
akceptovány tyto návrhy:






plocha mezi ulicí Za Humny a U Trati bude navržena jako zastavitelné území
využití plochy mezi ulicí Dvorská a zahradami ulice Hynkovská nebude navrženo tak,
aby bylo znemožněno budoucí využití těchto zahrad pro výstavbu rodinných domů.
způsob využití pozemků v zastavěném území na konci ulice Zahradní nebude měněn
pozemky východně od ulice Za Školkou budou navrženy jako „výhled“
způsob využití pozemků jižně od Sokolského hřiště (za ulicí U Hřiště) nebude měněn

b) ZO vyhovuje částečně požadavku na rozšíření plochy pro bytovou výstavbu na konci ulice
Hynkovská. Zahrnuty mohou být pozemky p.č. 432/39 – orná půda, 432/41 – orná půda a
st. 461 – zastavěná plocha. Neobdrží-li obec stanovisko vlastníka pozemků v určené lhůtě,
bude návrh zamítnut.
c) ZO nevyhovuje návrhu na zahrnutí pozemku p.č. 413/22 – orná půda do zastavitelného
území.
d) ZO nevyhovuje návrhu na vyčlenění části pozemku p.č. 565/1 – orná půda pro umístění
skladovacích objektů a lehké výroby.

15/12/2012
ZO schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2012, kterou se mění a doplňuje obecně
závazná vyhláška č. 2/2011, kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném
prostranství v obci Skrbeň a vymezují prostory pro volné pobíhání psů.

Bc. Markéta Gabrlíková
místostarostka obce

Tomáš Spurný
starosta obce

ověřili:
Vladimír Bodlák

Lubomír Izák

