USNESENÍ
z 5. zasedání Zastupitelstva obce Skrbeň,
které se konalo 14. března 2011
Zastupitelstvo obce Skrbeň přijalo toto usnesení:

1/5/2011
ZO bere na vědomí informaci o plnění usnesení a zprávu kontrolního výboru.

2/5/2011
ZO schvaluje uzavření Smlouvy o zajištění dopravní obslužnosti v rámci integrovaného
dopravního systému a o poskytnutí příspěvku na pokrytí ztráty dopravce DPMO, a.s.
se Statutárním městem Olomouc, dle které je příspěvek obce Skrbeň na rok 2011
ve výši 245.842,- Kč.
Podpisem smlouvy je pověřen starosta.

3/5/2011
ZO schvaluje uzavření darovací smlouvy s Olomouckým krajem o bezúplatném převodu
vybavení poskytnutého pro Knihovnu obce Skrbeň Olomouckým krajem na základě smlouvy
o výpůjčce v rámci projektu Internetizace knihoven Olomouckého kraje.
Podpisem smlouvy je pověřen starosta.

4/5/2011
ZO schvaluje podání žádosti o dotaci z ROP Střední Morava na stavbu cyklostezky SkrbeňHorka nad Moravou s vyznačením do Hynkova a Břuchotína – projekt „Moravská stezka na
území ORP Olomouc, v k.ú. Skrbeň“.

5/5/2011
ZO schvaluje uzavření smlouvy na zpracování žádosti o dotaci z ROP Střední Morava na
projekt „Moravská stezka na území ORP Olomouc, v k.ú. Skrbeň“ s Ing. Stanislavem
Losertem.
Podpisem smlouvy je pověře starosta.

6/5/2011
ZO schvaluje uzavření smlouvy o dílo s Ing. Luďkem Vrbou na zpracování projektové
dokumentace pro stavbu cyklostezky - projekt „Moravská stezka na území ORP Olomouc,
v k.ú. Skrbeň“ ve stupni pro územní řízení.
Podpisem smlouvy je pověřen starosta.

7/5/2011
ZO schvaluje poskytnutí finančního daru ve výši 28.485,- Kč pro MAS Moravská cesta
(Litovelsko-Pomoraví), o.s.
Podpisem darovací smlouvy je pověřen starosta.

8/5/2011
ZO schvaluje
a) Znění „Závazného návrhu smlouvy o budoucí smlouvě kupní a o nájmu“ části pozemku
p.č. 413/26 – orná půda v k.ú. Skrbeň. Kupní cena 435,- Kč/m², nájemné 1,- Kč/m².
b) Zveřejnění záměru pronajmout a následně prodat část pozemku p.č. 413/26 v k.ú. Skrbeň
předem určenému zájemci panu Otakaru Otáskovi. Podmínkou zveřejnění záměru je
podepsání „Závazného návrhu smlouvy o budoucí smlouvě kupní a o nájmu“ zájemcem a
předložení oddělovacího geometrického plánu dle čl. X. odst. 5 „Závazného návrhu“.

9/5/2011
ZO schvaluje přijetí daru – bezúplatné nabytí pozemku p.č. 577/1 – ostatní plocha, pozemku
p.č. st. 198 – zastavěná plocha a objektu márnice bez čísla popisného nebo evidenčního na
pozemku p.č. st. 198 – zastavěná plocha a nádvoří, vše v k.ú. Skrbeň, do majetku obce
Skrbeň.
Podpisem darovací smlouvy je pověřen starosta.

10/5/2011
ZO schvaluje poskytnutí finančního daru ve výši 90.000 Kč pro Římskokatolickou farnost
Skrbeň, a to na financování oprav a údržby kostela sv. Floriána. Podpisem darovací smlouvy
je pověřen starosta

11/5/2011
ZO schvaluje zadání instalace úsporných zařízení na veřejném osvětlení /přezbrojení
31 svítidel/ firmě Hofmeister Jiří dle předložené nabídky.

12/5/2011
ZO schvaluje rozpočet obce na rok 2011 dle předloženého návrhu – příloha č. 1 k usnesení.

13/5/2011
ZO schvaluje rozpočet Sociálního fondu.

14/5/2011
ZO schvaluje rozpočet Fondu na podporu oprav a modernizace bytového fondu

15/5/2011
ZO pověřuje starostku obce Náměšť na Hané Mgr. Martu Husičkovou zastupováním obce
Skrbeň na XII sněmu Svazu měst a obcí ČR.

16/5/2011
ZO nesouhlasí se záměrem společnosti Solvit s.r.o. prezentovaným dne 22.2.2011.

17/5/2011
ZO schvaluje záměr koupit do vlastnictví obce Skrbeň dům č. p. 57 a pozemek p.č. 11/1 –
zastavěná plocha a nádvoří, v k.ú. Skrbeň a pověřuje starostu přípravou kupní smlouvy a
všech ostatních náležitostí souvisejících s převodem.

18/5/2011
ZO na základě upřesnění povinného mechanismu stanovování ceny stočného mění své
usnesení č. 5/3/2010 takto:
Cena za 1 m3 odvedené odpadní vody se pro období od 1.1.2011 stanovuje ve výši 41,78 Kč.
Množství odvedené odpadní vody se určí ve výši 69,3 % směrného čísla dle přílohy č. 12
vyhlášky č. 428/2001 Sb. Stočné pro rok 2011 dle takto stanoveného množství odvedené
odpadní vody činí 1.332,- Kč/osobu a rok.
Pro bytové domy a objekty určené k podnikání se použije údaj dle vodoměru na vodovodní
přípojce do objektu.

Markéta Gabrlíková
místostarostka obce

Tomáš Spurný
starosta obce
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