USNESENÍ
z 31. zasedání Zastupitelstva obce Skrbeň,
které se konalo v pondělí 12. září 2022 v 18:30 v Domě služeb
------------------------------------------------------------------------------------------------Zastupitelstvo obce Skrbeň přijalo toto usnesení:
Usnesení č. 1/31/2022
ZO bere na vědomí zprávu o kontrole plnění usnesení přijatých na 25. až 30. zasedání.
Usnesení č. 2/31/2022
ZO schvaluje uzavření kupní smlouvy o převodu pozemku p.č. 90/1 – zahrada v k.ú. Skrbeň
o výměře 46 m2, vzniklého rozdělením pozemku p.č. 90 – zahrada dle geometrického plánu
č. 663-49/2022, z majetku obce Skrbeň do majetku pana Petra Kolaříka, za celkovou kupní
cenu 59.000,00 Kč. Kupující uhradí náklady na vyhotovení geometrického plánu, znaleckého
posudku, kupní smlouvy a na vklad do katastru nemovitostí.
Usnesení č. 3/31/2022
ZO schvaluje poskytnutí daru 12.000,00 Kč pro Spolek Skrbeňáček, IČ: 60799323.
Usnesení č. 4/31/2022
Zastupitelstvo obce Skrbeň po projednání:
1. ověřilo
v souladu s ust. § 54 odst. (2) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním
řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, že Změna č.2 Územního plánu Skrbeň
není v rozporu:
a) s Politikou územního rozvoje České republiky, ve znění pozdějších aktualizací
b) se Zásadami územního rozvoje Olomouckého kraje, ve znění pozdějších aktualizací
c) se stanovisky dotčených orgánů
d) se stanoviskem Krajského úřadu Olomouckého kraje KUOK 89751/2022
2. vydává
v souladu s ustanovením § 54 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a
stavebním řádu v platném znění (stavební zákon), Změnu č. 2 Územního plánu Skrbeň
formou opatření obecné povahy, které je přílohou tohoto usnesení
Příloha usnesení: návrh Změny č.2 Územního plánu Skrbeň
Usnesení č. 5/31/2022
ZO bere na vědomí informaci o rozpočtových opatřeních č. 5/2022, 7/2022 a 8/2022
provedených v kompetenci starosty a schvaluje rozpočtové opatření č. 9/2022.
Usnesení č. 6/31/2022
Tomáš Spurný se zasloužil o rozvoj obce Skrbeň.
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