USNESENÍ
z 14. zasedání Zastupitelstva obce Skrbeň,
které se konalo v pondělí 20. května 2020 v 18:30 v Obecním sále
------------------------------------------------------------------------------------------------Zastupitelstvo obce Skrbeň přijalo toto usnesení:

Usnesení č. 1/14/2020
ZO bere na vědomí informaci o plnění usnesení.
Usnesení č. 2/14/2020
ZO schvaluje poskytnutí daru 20.000,- Kč pro Sbor dobrovolných hasičů Skrbeň,
IČ 60800470, na pořízení sportovního vybavení pro oddíl mladých hasičů.
Usnesení č. 3/14/2020
ZO schvaluje poskytnutí daru 2000,- Kč pro Linku bezpečí, z.s., IČ 61383198.
Usnesení č. 4/14/2020
ZO schvaluje uzavření kupní smlouvy o převodu pozemku p.č. 782 – ostatní plocha o výměře
2 m2 vzniklého oddělením z pozemku p.č. st. 131/4 – zastavěná plocha a pozemku
označeného jako díl „a“ o výměře 6 m2 vzniklého oddělením z pozemku p.č. 37 – ostatní
plocha, vše v k.ú. Skrbeň, jak je zakresleno v geometrickém plánu č. 623-26/2020, z majetku
pana Petra Špundy do majetku obce Skrbeň za celkovou kupní cenu 1.200 Kč. Náklady na
vyhotovení geometrického plánu, kupní smlouvy a na vklad do katastru nemovitostí uhradí
obec Skrbeň.
Usnesení č. 5/14/2020
ZO schvaluje pronájem obecní hospody včetně kuchyně a souvisejících prostor panu Filipu
Danczimu, a to od 1.6.2020, pronájem na dobu neurčitou s výpovědní dobou 6 měsíců,
měsíční nájemné 5.000,- Kč.
Podpisem nájemní smlouvy je pověřen starosta.
Usnesení č. 6/14/2020
ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 1/2020.
Usnesení č. 7/14/2020
ZO schvaluje přijetí dotace 500.000 Kč z Programu obnovy venkova Olomouckého kraje
2020, dotační titul Podpora budování a obnovy infrastruktury obce, na akci „Skrbeň – veřejné
osvětlení – Na Návsi, Podvrbí, Spálená, Za Školkou – IV. etapa“ a uzavření příslušné
Smlouvy o poskytnutí dotace č. 2020/02054/OSR/DSM.

Usnesení č. 8/14/2020
ZO schvaluje výběr zhotovitele a uzavření smlouvy o dílo na realizaci zakázky
„III/4466 Skrbeň – průtah (1. etapa)“ – stavební objekty
SO 102.1 – Podélné parkovací pruhy - I. etapa – silnice km 0,580 – 1,380
SO 103 – Nové chodníky - I. etapa – silnice km 0,580 – 1,380
SO 301.1b – Dešťová kanalizace – etapa I (bez Db 119,26 – 195,95)
SO 301.2 - Přeložky vodovodu - I. etapa
SO 301.3 - Přeložky kanalizace
s předkladatelem nejvýhodnější nabídky, tj. se společností OHL ŽS, a.s., IČO: 46342796.
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