USNESENÍ
z 26. zasedání Zastupitelstva obce Skrbeň,
které se konalo 5. června 2017
________________________________________________________________
Zastupitelstvo obce Skrbeň přijalo toto usnesení:
Usnesení 1/26/2017
ZO schvaluje celoroční hospodaření obce Skrbeň a závěrečný účet obce Skrbeň za rok 2016
včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce Skrbeň za rok 2016 bez výhrad.
Usnesení 2/26/2017
ZO schvaluje účetní závěrku obce Skrbeň za rok 2016 bez výhrad.
Usnesení 3/26/2017
ZO schvaluje účetní závěrku ZŠ a MŠ Skrbeň, p.o. za rok 2016 bez výhrad a dále schvaluje
výsledek hospodaření ZŠ a MŠ Skrbeň, p.o. za rok 2016 a převod kladného hospodářského
výsledku ve výši 53.528,93 Kč do rezervního fondu příspěvkové organizace.
Usnesení 4/26/2017
ZO schvaluje odkoupení pozemku p.č. 353/16 – orná půda v k.ú. Příkazy o výměře 3849 m2
od paní Marie Korpásové do majetku obce Skrbeň za cenu 117.130,00 Kč. Obec dále uhradí
náklady na vyhotovení kupní smlouvy a na vklad do katastru nemovitostí. Podpisem kupní
smlouvy je pověřen starosta.
Usnesení 5/26/2017
ZO souhlasí s odkoupením pozemku p.č. 274/10 – zahrada v k.ú. Skrbeň o výměře 185 m2,
odděleného geometrickým plánem č. 567-50/2017od pozemku p.č. 274/3 – zahrada v k.ú.
Skrbeň, od spoluvlastníků pozemku Tomáše Gráce, MUDr. Milady Grácové a Mgr. Dagmar
Řezáčové do majetku obce Skrbeň za celkovou kupní cenu 9.250,00 Kč. Obec dále uhradí
náklady na vyhotovení kupní smlouvy a na vklad do katastru nemovitostí. Podpisem kupní
smlouvy je pověřen starosta.
Usnesení 6/26/2017
ZO schvaluje Smlouvu o poskytnutí investičního příspěvku a o vzájemné spolupráci
v souvislosti s realizací stavby „Skrbeň – ulice Hynkovská, prodloužení vodovodu a tlakové
kanalizace“.
Usnesení 7/26/2017
ZO schvaluje realizaci „venkovní tělocvičny“ na pozemku mezi dětským hřištěm u nádraží a
ulici Lipová v uspořádání dle návrhu společnosti COLMEX s.r.o. po úpravách dle požadavků
Seniorklubu.
Usnesení 8/26/2017
ZO schvaluje poskytnutí těchto darů:
a) 5 000,- Kč pro neziskovou organizaci Nejste sami – mobilní hospic, z.ú.
b) 2 000,- Kč pro Linku bezpečí, z.s.
c) 10 000,- pro Skrbeňáček, o.s. (nákup mobilních přístřešků pro venkovní akce)

Usnesení 9/26/2017
ZO bere na vědomí informaci starosty o provedeném rozpočtovém opatření č. 3/2017.
Usnesení 10/26/2017
ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 4/2017.
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