USNESENÍ
z 36. zasedání Zastupitelstva obce Skrbeň,
které se konalo 24. září 2018 v Domě služeb
------------------------------------------------------------------------------------------------Zastupitelstvo obce Skrbeň přijalo toto usnesení:
Usnesení 1/36/2018
ZO bere na vědomí zprávu předsedkyně školské rady.
Usnesení 2/36/2018
ZO bere na vědomí zprávu o plnění usnesení a o průběhu a plnění akcí.
Usnesení 3/36/2018
ZO schvaluje uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV-128013653/VB/001 se společností ČEZ Distribuce, a.s., na pozemku p.č. 382/10 v k.ú. Skrbeň.
Usnesení 4/36/2018
ZO schvaluje uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV-128013614/VB/1 se společností ČEZ Distribuce, a.s., na pozemcích p.č. 432/41, 432/53,432/55
v k.ú. Skrbeň.
Usnesení 5/36/2018
ZO schvaluje záměr zřídit věcné břemeno a uzavření Smluv o budoucí smlouvě o zřízení
služebnosti inženýrské sítě a dohod o umístění stavby č. IE-12-8005421/SOBSVB-094, 0104
na pozemku p.č. 578/3, v k.ú. Skrbeň (zemní kabelové vedení odběrných míst na pozemcích
p.č. st. 124/2, st.107/1).
Usnesení 6/36/2018
ZO schvaluje záměr zřídit věcné břemeno a uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení
věcného břemene a dohody o umístění stavby č. IE-12-8005421/SOBSVB-0105 na pozemcích
parc. č. 662/2, 400/2, 578/1, 578/3, 579, 132, 1/1, 608/1, 87, 603, st. 103, st. 12, st. 191 v k.ú.
Skrbeň, obec Skrbeň.
Usnesení 7/36/2018
ZO schvaluje bezúplatný převod speciálního automobilu, požárního vozidla AVIA A30K,
registrační značka OLA0042, VIN 8010271, z majetku obce Skrbeň do majetku Sboru
dobrovolných hasičů Skrbeň a schvaluje uzavření příslušné darovací smlouvy.
Usnesení 8/36/2018
ZO schvaluje uzavření smlouvy o dílo na zpracování projektu rekonstrukce ulice
Vyhnálovská s odbočením do ulice Hynkovská s Ing. Luďkem Vrbou.
Usnesení 9/36/2018
ZO schvaluje poskytnutí daru 10 000,- Kč pro Hospic na Svatém Kopečku.

Usnesení 10/36/2018
ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 8/2018.
Usnesení 11/36/2018
ZO schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace 56.300,- Kč
Římskokatolické farnosti Skrbeň na dofinancování opravy ciferníků na věži kostela
Sv. Floriána ve Skrbeni.
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