USNESENÍ
z 2. zasedání Zastupitelstva obce Skrbeň,
které se konalo 26. listopadu 2018 v Domě služeb
------------------------------------------------------------------------------------------------Zastupitelstvo obce Skrbeň přijalo toto usnesení:
Usnesení 1/2/2018
ZO nesouhlasí se záměrem likvidátora Zemědělského podniku Razová, s.p. v likvidaci –
s postupným převodem nadjezdu přes D 35 u motorestu Zlatá Křepelka a souvisejících
pozemků p.č. 581/4 a p.č. 581/12 z majetku státu do majetku jiných, zejména soukromých
subjektů a požaduje, aby nadjezd i související pozemky byly jakožto jeden funkční celek
ponechány v majetku státu.
Pověřuje starostu jednáním se všemi zainteresovanými orgány a institucemi v zájmu dosažení
tohoto cíle.
Usnesení 2/2/2018
ZO schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2018, o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
Poplatek na rok 2019 je stanoven na 444,- Kč za osobu.
Usnesení 3/2/2018
Zastupitelstvo obce Skrbeň, jako výlučný vlastník pozemků p.č. 432/41, 432/53, 432/55 a
432/57, vše ostatní plocha, v k.ú. Skrbeň zrušuje v plném rozsahu všechna věcná břemena
zapsaná v katastru nemovitostí na LV č. 10001 v k.ú. a obec Skrbeň kupní smlouvou se
zřízením služebnosti uzavřenou dne 27.6.2016 pod č.j. V-11928/2016, zápis proveden dne
24.8.2016, s právními účinky zápisu ke dni 12.7.2016, pro pozemky p.č. 432/41 orná půda,
p.č. 432/53 orná půda, p.č. 432/55 orná půda a p.č. 432/57 orná půda.
Usnesení 4/2/2018
ZO schvaluje záměr zřídit věcné břemeno na p.č. 608/1 – ostatní plocha v k.ú. Skrbeň a
uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV-12-8012287/VB/001 se
společností ČEZ Distribuce, a.s.
Usnesení 5/2/2018
ZO schvaluje záměr zřídit věcné břemeno na p.č. 432/41 - ostatní plocha a 432/53 – ostatní
plocha v k.ú. Skrbeň a uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV-128014816/VB/001 se společností ČEZ Distribuce, a.s.
Usnesení 6/2/2018
ZO schvaluje záměr zřídit věcné břemeno na p.č. 431/3, 432/46, 666/3 a 667/1, vše ostatní
plocha v k.ú. Skrbeň a uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV-128014817/VB/001 se společností ČEZ Distribuce, a.s.
Usnesení 7/2/2018
ZO schvaluje rozpočtové provizorium pro hospodaření obce v roce 2019 do doby schválení
rozpočtu obce, nejdéle do 30.4.2019. Rozpočtové provizorium se řídí těmito pravidly:

a) Vychází z nezbytných provozních a kapitálových výdajů. Výdaje v tomto období nesmí
přesáhnout 30% výdajů v roce 2018.
b) Hrazeny budou výdaje, které je obec povinna hradit na základě uzavřených smluv
a závazků.
c) Základní škola a mateřská škola Skrbeň, p.o. obdrží v lednu 2019 neinvestiční dotaci na
provoz ve výši 1/3 dotace podle skutečnosti z roku 2018.
Usnesení 8/2/2018
ZO zmocňuje starostu prováděním nezbytných rozpočtových změn v období do konce roku
2018. O provedených rozpočtových změnách bude starosta informovat zastupitelstvo obce na
nejbližším zasedání.
Usnesení 9/2/2018
ZO bere na vědomí petici za odstranění stávajících zpomalovacích prahů v Hynkovské ulici a
ukládá starostovi zajistit návrh alternativního řešení.
Usnesení 10/2/2018
ZO schvaluje zástupcem obce Skrbeň v MAS Moravská cesta, z.s., IČ 270 37 932,
Tomáše Spurného.
Usnesení 11/2/2018
ZO schvaluje zástupcem obce Skrbeň ve společnosti Vodohospodářská společnost
Olomouc, a.s., IČ 47675772, Tomáše Spurného.
Usnesení 12/2/2018
ZO bere na vědomí vyúčtování opravy ciferníků kostelních věžních hodin a potvrzuje
poskytnutou dotaci ve schválené výši.
Usnesení 13/2/2018
ZO souhlasí s podáním žádosti o dotaci na stavbu „Skrbeň – veřejné osvětlení Nová čtvrť,
U Rybníka, U Hřiště – III. etapa“ z Programu obnovy venkova Olomouckého kraje 2019.
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