USNESENÍ
z 16. zasedání Zastupitelstva obce Skrbeň,
které se konalo v pondělí 15. září 2020 v 18:30 v Domě služeb
------------------------------------------------------------------------------------------------Zastupitelstvo obce Skrbeň přijalo toto usnesení:
Usnesení č. 1/16/2020
ZO bere na vědomí informaci o plnění rozpočtu a o průběhu akcí.
Usnesení č. 2/16/2020
Zastupitelstvo obce Skrbeň
1. bere na vědomí posouzení obsahu návrhu Souboru změn č. 1 Územního plánu Skrbeň
úřadem územního plánování v souladu s odst. 3 § 46 zákona č. 183/2006 Sb. o územním
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů
2. schvaluje v souladu s § 44 a §55a odst. 1 stavebního zákona pořízení a obsah Souboru
změn č.1 Územního plánu Skrbeň v rozsahu dle přílohy usnesení č.1 v bodě:
Změna prověří následující:
- pozemek parc. č. 392/1 v k.ú. Skrbeň, který se dle platného územního plánu nachází
v ploše ZV – plocha veřejných prostranství – veřejná zeleň, bude pro potřeby
vybudování obratiště nově vymezen jako plocha dopravní infrastruktury – silniční DS
- pozemek parc. č. 580/6 v k.ú. Skrbeň, který se dle platného územního plánu nachází
v ploše DZ – plocha dopravní infrastruktury – železniční, bude pro potřeby
vybudování obratiště nově vymezen jako plocha dopravní infrastruktury – silniční DS
- pozemky 338/22 a 338/3 v k.ú. Skrbeň, které se dle platného územního plánu nachází
v ploše ZO – plochy zeleně ochranné a izolační, budou nově vymezeny jako plocha
dopravní infrastruktury – silniční DS
- ve všech plochách zastavěného území i v plochách zastavitelných bude jako
podmíněně přípustné využití stanovena nezbytná dopravní a technická infrastruktura
za podmínky, že neznemožní využití plochy pro hlavní a přípustné využití.
3. schvaluje v souladu s odst. (1) § 55a stavebního zákona zkrácený postup pořizování
Souboru změn č.1 ÚP Skrbeň
4. určuje starostu Tomáše Spurného ke spolupráci na pořízení Souboru změn č.1 Územního
plánu Skrbeň v souladu se stavebním zákonem
5. schvaluje žádost obce Skrbeň o pořizování Souboru změn č.1 Územního plánu Skrbeň
Magistrátem města Olomouce podle § 6, odst.(5) písm. a) zákona č. 183/2006 Sb.
o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.
6. bere na vědomí Stanovisko Krajského úřadu Olomouckého kraje, odboru životního
prostředí a zemědělství ze dne 03.08.2020 č.j. KUOK 87332/2020, které v souladu s § 55a
stavebního zákona konstatuje, že koncepce návrhu obsahu Souboru změn č.1 ÚP Skrbeň
nemůže mít samostatně nebo ve spojení s jinými koncepcemi a záměry významný vliv na
předmět ochrany nebo celistvost evropsky významné lokality ani ptačí oblasti a Soubor
změn č.1 ÚP Skrbeň není nezbytné a účelné komplexně posuzovat z hlediska vlivů na
životní prostředí.

Usnesení č. 3/16/2020
ZO schvaluje Řád veřejného pohřebiště obce Skrbeň, který s účinností od 1. října 2020
nahrazuje Řád veřejného pohřebiště pro hřbitov ve Skrbeni, schválený Zastupitelstvem obce
Skrbeň dne 2.5.2002.
Usnesení č. 4/16/2020
ZO schvaluje uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o partnerství a spolupráci na projektu
„Kompostéry pro Skrbeň a další obce“ s obcí Mořice.
Usnesení č. 5/16/2020
ZO schvaluje uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o partnerství a spolupráci na projektu
„Kompostéry pro Skrbeň a další obce“ s obcí Křelov-Břuchotín.
Usnesení č. 6/16/2020
ZO nevyhovuje žádosti o odkup části p.č. 413/26.
Usnesení č. 7/16/2020
ZO souhlasí se zadáním studie a následně projektu pro komunikaci a inženýrské sítě na
odbočku z ulice Vyhnálovské směr ulice Lipová.
Usnesení č. 8/16/2020
ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 6/2020 (včetně zvedací plošiny v Domě služeb).
Usnesení č. 9/16/2020
ZO schvaluje zveřejnění záměru prodat pozemek p.č. 273/50 – ostatní ploch a v k.ú. Skrbeň.
Usnesení č. 10/16/2020
ZO jmenuje do Školské rady Základní školy a mateřské školy Skrbeň, p.o. pro její další
funkční období paní Mgr. Renatu Čechovou a paní Janu Jelčovou.
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