USNESENÍ
z 30. zasedání Zastupitelstva obce Skrbeň,
které se konalo v pondělí 27. června 2022 v 18:30 v Domě služeb
------------------------------------------------------------------------------------------------Zastupitelstvo obce Skrbeň přijalo toto usnesení:
Usnesení č. 1/30/2022
ZO bere na vědomí zprávu o plnění usnesení.
Usnesení č. 2/30/2022
ZO bere na vědomí zprávu předsedkyně školské rady.
Usnesení č. 3/30/2022
ZO schvaluje celoroční hospodaření obce Skrbeň a závěrečný účet obce Skrbeň za rok 2021
včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce Skrbeň za rok 2021 bez výhrad.
Usnesení č. 4/30/2022
ZO schvaluje účetní závěrku obce Skrbeň za rok 2021 bez výhrad.
Usnesení č. 5/30/2022
ZO schvaluje účetní závěrku ZŠ a MŠ Skrbeň, p.o. za rok 2021 bez výhrad a dále schvaluje
výsledek hospodaření ZŠ a MŠ Skrbeň, p.o. za rok 2021 a převod kladného hospodářského
výsledku ve výši 170.580,34 Kč do rezervního fondu příspěvkové organizace.
Usnesení č. 6/30/2022
ZO souhlasí s ukončením nájemní smlouvy na pronájem obecního hostince s panem Filipem
Danczim dohodou ke dni 30.6.2022.
Usnesení č. 7/30/2022
ZO schvaluje uzavření nájemní smlouvy na pronájem obecního hostince s panem Josefem
Sulovským na dobu neurčitou s výpovědní dobou 6 měsíců, měsíční nájemné 5.000 Kč.
Podpisem smlouvy je pověřen starosta.
Usnesení č. 8/30/2022
ZO schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o převzetí a likvidaci odpadů se Servisní
společností odpady Olomouckého kraje a.s.
Usnesení č. 9/30/2022
ZO schvaluje částku 150 Kč na obyvatele, která bude vyčleněna z rozpočtu pro Servisní
společnost odpady Olomouckého kraje a.s. pro účely realizace krajské odpadové
infrastruktury.
Usnesení č. 10/30/2022
ZO schvaluje uzavření směnné smlouvy, podle které bude směněna nově vzniklá p.č. 413/101
– orná půda o výměře 23 m2 ve vlastnictví obce Skrbeň za p.č. 413/83 – orná půda o nové
výměře 23 m2. Podkladem pro tuto směnu je geometrický plán č. 657-8/2022.

Náklady na vyhotovení geometrického plánu, kupní smlouvy a na vklad do katastru
nemovitostí uhradí smluvní strany rovným dílem.
Usnesení č. 11/30/2022
ZO schvaluje poskytnutí daru 20.000 Kč pro Sbor dobrovolných hasičů Skrbeň, IČ 60800470,
na pořízení vybavení pro požární sport mladých hasičů.
Usnesení č. 12/30/2022
ZO schvaluje poskytnutí daru 80.000 Kč pro Římskokatolickou farnost Skrbeň, IČ 48770795
na výrobu a montáž brány na jižní straně budovy fary.
Usnesení č. 13/30/2022
Zastupitelstvo obce:
a) schvaluje zhodnocování dočasně volných finančních prostředků obce Skrbeň vedených na
běžném účtu obce převedením jejich části ve výši 5 mil. Kč na vkladový účet u České
spořitelny
b) schvaluje zhodnocování dočasně volných finančních prostředků obce Skrbeň vedených na
spořících účtech po skončení období, na které jsou uzavřeny, uložením na vkladové účty u
České spořitelny, přičemž prostředky z Fondu obnovy a rozvoje splaškové kanalizace
budou uloženy na samostatný vkladový účet u České spořitelny.
c) zmocňuje starostu k uzavření smluv o založení vkladových účtů dle aktuálně nabízených
podmínek u České spořitelny, k převodu finančních prostředků na tyto účty dle bodu a) a
b) tohoto usnesení, a to i opakovaně, a k provádění s tím souvisejících rozpočtových
opatření.
Usnesení č. 14/30/2022
ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 6/2022.
Usnesení č. 15/30/2022
ZO bere na vědomí závěrečný účet DSO Region Moravská cesta.
Usnesení č. 16/30/2022
ZO souhlasí se zveřejněním záměru prodat nemovitý majetek obce, část pozemku
p.č. 90 – zahrada v k.ú. Skrbeň, vlastníkům domu na p.č. st. 10 – zastavěná plocha a nádvoří.
Usnesení č. 17/30/2022
ZO schvaluje Dodatek č. 2 ke statutu Fondu obnovy a rozvoje splaškové kanalizace obce
Skrbeň.
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