USNESENÍ
z 13. zasedání Zastupitelstva obce Skrbeň,
které se konalo 8. února 2016
________________________________________________________________
Zastupitelstvo obce Skrbeň přijalo toto usnesení:

1/13/2016
ZO bere na vědomí zprávu o plnění usnesení a o provedených rozpočtových opatřeních.
2/13/2016
ZO schvaluje uhrazení členského příspěvku pro MAS Moravská cesta, z.s. za rok 2016 ve
výši 20,- Kč / obyvatele obce.
3/13/2016
ZO schvaluje finanční dar pro DC 90 o.p.s. ve výši 5.000,- Kč.
4/13/2016
ZO schvaluje finanční dar pro Domov pro seniory Červenka, p.o. ve výši 5.000,- Kč.
5/13/2016
ZO schvaluje připojení obce k akci Vlajka pro Tibet.
6/13/2016
Cena za 1 m3 odpadní vody se pro období od 1.1.2016 stanovuje ve výši 47,89 Kč + DPH.
Množství odvedené odpadní vody pro účely paušální platby se na základě měření
v předchozím roce stanovuje na 32,9 m3/osoba/rok.
Stočné pro rok 2016 dle takto stanoveného množství odvedené odpadní vody činí
1.575,58 Kč/osoba/rok + DPH, to je 1.812,- Kč.
Placení stočného lze po dohodě s obecním úřadem rozložit do několika splátek.
Stočné placené paušální částkou se nevybírá za děti narozené v příslušném kalendářním roce.
7/13/2016
ZO stanovuje hodnotu kompenzace nárůstu stočného připadající na jednu osobu pro rok 2016
na 125,- Kč.
8/13/2016
ZO schvaluje Dodatek č. 1 k Pravidlům pro kompenzaci nárůstu stočného hrazeného za
odvádění odpadních vod kanalizací pro veřejnou potřebu na území obce Skrbeň.
Na konci bodu 4) Pravidel se doplňuje tento text:
Nárok na stravenky nevyzvednuté do 30. dubna roku následujícího po roce, za který se
kompenzace poskytuje, zaniká.

9/13/2016
ZO schvaluje podání žádosti o dotaci na pořízení vozidla pro jednotku SDH Skrbeň
z Programu na podporu jednotek sborů dobrovolných hasičů 2016 Olomouckého kraje
ve výši 150 tis. Kč s předpokládanou spoluúčastí obce ve výši 450 tis. Kč.
10/13/2016
ZO souhlasí s tím, aby výkon působnosti speciálního stavebního úřadu ve věcech místních
komunikací v obci Skrbeň byl zajištěn veřejnoprávní smlouvou se Statutárním městem
Olomouc.
11/13/2016
ZO souhlasí s tím, aby byla se Správou silnic Olomouckého kraje uzavřena Smlouva
o společném postupu zadavatelů při výběrovém řízení na zhotovitele díla „Silnice III/4466
Skrbeň, projektová dokumentace“, v rámci které bude řešeno i zpracování projektu tzv.
ostatních ploch (parkovací stání, vjezdy, zpevněné a travnaté plochy, aut. zastávky),
rekonstrukce dešťové kanalizace a veřejného osvětlení podél rekonstruované silnice.
Podpisem smlouvy je pověřen starosta.
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