USNESENÍ
z 19. zasedání Zastupitelstva obce Skrbeň,
které se konalo 24. října 2016
________________________________________________________________
Zastupitelstvo obce Skrbeň přijalo toto usnesení:

Usnesení 1/19/2016
ZO bere na vědomí zprávu o plnění usnesení a o průběhu akcí.
Usnesení 2/19/2016
ZO souhlasí s vrácením nevyčerpané části dotace z Programu obnovy venkova Olomouckého
kraje 2016 na rekonstrukci části místní komunikace Vyhnálovská ve výši 79.982,28 Kč.
Usnesení 3/19/2016
ZO schvaluje odkoupení části pozemku p. č. 580/1- ostatní plocha v k.ú. Skrbeň, dle GP
p. č. 580/6 o výměře 1167 m2 v k. ú. Skrbeň za celkovou kupní cenu 128 000 Kč.
Usnesení 4/19/2016
ZO vzalo na vědomí ujednání mezi obcí a zhotovitelem tenisového hřiště. Pověřuje starostu
projednáním s tím souvisejících požadavků.
Usnesení 5/19/2016
ZO schvaluje vrácení dotace 100.000,- Kč z Programu na podporu JSDH 2016, dotační titul
Dotace na pořízení, rekonstrukci a opravu požární techniky a nákup věcného vybavení JSDH
obcí Olomouckého kraje na rok 2016.
Usnesení 6/19/2016
ZO schvaluje poskytnutí příspěvků dle Zásad pro poskytování příspěvků z rozpočtu obce
Skrbeň na podporu sportovních, zájmových a jiných obdobných aktivit (příspěvky na
jednotlivce) dle předloženého návrhu v úhrnné výši 6.500,- Kč (13 x 500,- Kč).
Usnesení 7/19/2016
ZO schvaluje uzavření Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene
služebnosti a smlouvy o právu provést stavbu č. IV-12-8012640/2 Skrbeň Za Humny
Protivánek – připojení kNN. Podpisem smlouvy je pověřen starosta.
Usnesení 8/19/2016
ZO schvaluje uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IP-128015157/VB/001 na pozemcích p.č. 400/10, 413/26 a 664/1 v k.ú. Skrbeň. Podpisem smlouvy
je pověřen starosta.
Usnesení 9/16/2016
ZO schvaluje uzavření smlouvy o dílo na zakázku „Sadové úpravy Skrbeň, alej po Křepelku,
alej za Křepelkou“ s panem Pavlem Hajdučkem.

Usnesení 10/19/2016
ZO schvaluje zvýšení odvodů do sociálního fondu na 5% z objemu hrubých mezd
zaměstnanců obce s účinností od 1.1.2016.
Usnesení 11/19/2016
ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 5/2016.
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