USNESENÍ
z 24. zasedání Zastupitelstva obce Skrbeň,
které se konalo 12. dubna 2017
________________________________________________________________
Zastupitelstvo obce Skrbeň přijalo toto usnesení:
Usnesení 1/24/2017
ZO bere na vědomí informaci o plnění usnesení.
Usnesení 2/24/2017
ZO souhlasí s definitivním převzetím tenisového hřiště.
Usnesení 3/24/2017
ZO rozhodlo o vyloučení uchazeče DEMSTAV group, s.r.o., IČ 27844935 z výběrového
řízení na realizaci zakázky „Rekonstrukce místní komunikace V Oleškách – Skrbeň.
Usnesení 4/24/2017
ZO schvaluje výběr zhotovitele stavby „Rekonstrukce místní komunikace V Oleškách –
Skrbeň“ dle hodnocení nabídek, které provedla hodnotící komise a souhlasí s uzavřením
smlouvy o dílo s předkladatelem nejvýhodnější nabídky – společností Šternstav CZ, spol.
s r.o., IČ: 27798348, nabídková cena 2.151.153,60 Kč bez DPH.
Podpisem smlouvy o dílo je pověřen starosta.
Usnesení 5/24/2017
ZO schvaluje uzavření smlouvy o dílo na realizaci stavby „Zpevněné plochy - hřbitov Skrbeň,
2. etapa“ se společností MODOS spol. s r.o., nabídková cena 758.779,59 Kč + DPH, realizace
od 2.8. do 25.10.2017. Podpisem smlouvy o dílo je pověřen starosta.
Usnesení 6/24/2017
ZO bere na vědomí informaci o provedeném rozpočtovém opatření č. 1/2017.
ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 2/2017.
Usnesení 7/24/2017
ZO za současných podmínek nesouhlasí s uzavřením Smlouvy o zajištění služeb pro Českou
poštu, s.p. v rámci projektu Pošta Partner.
Usnesení 8/24/2017
ZO jmenuje do Školské rady Základní školy a mateřské školy Skrbeň pro její další funkční
období Mgr. Hanu Matysovou.
Usnesení 9/24/2017
ZO žádá předsedu školské rady, aby po každém zasedání ŠR seznámil zastupitelstvo obce
s obsahem jejího jednání.
Usnesení 10/24/2017
ZO souhlasí s využitím uvolněných místností provozovny kadeřnictví v Domě služeb pro
potřeby základní školy.

Usnesení 11/24/2017
ZO schvaluje, aby obec Skrbeň konala veřejnou sbírku, jejíž hrubý výtěžek, tj. veškeré
peněžní příspěvky získané sbírkou včetně úroků z vkladů příspěvků na bankovní účet, bude
předán Římskokatolické farnosti Skrbeň na financování opravy věžních hodin v kostele sv.
Floriána ve Skrbeni.
Sbírka bude konána na dobu určitou, do 30.6.2017.
Způsob konání sbírky:
- shromažďováním příspěvků na zvláštním bankovním účtu
- pokladničkami
Usnesení 12/24/2017
ZO schvaluje záměr odkoupit část pozemku p.č. 274/3 – zahrada v k.ú. Skrbeň vně stávajícího
oplocení na západní a severní straně pozemku.
Usnesení 13/24/2017
ZO schvaluje uhrazení členského příspěvku pro MAS Moravská cesta, z.s. za rok 2017 ve
výši 20,- Kč / obyvatele obce.
Usnesení 14/24/2017
ZO souhlasí se zmocněním paní Mgr. Husičkové, starostky městyse Náměště na Hané,
k zastupování obce Skrbeň na XV. sněmu Svazu měst a obcí ČR.
Usnesení 15/24/2017
ZO schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy poskytnutí dotace 5 000,- Kč panu Michalovi
Dolečkovi na uspořádání akce 3. Rock na statk1u.
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