USNESENÍ
ze 17. zasedání Zastupitelstva obce Skrbeň,
které se konalo v pondělí 30. listopadu 2020 v 18:30 v Domě služeb
------------------------------------------------------------------------------------------------Zastupitelstvo obce Skrbeň přijalo toto usnesení:

Usnesení č. 1/17/2020
ZO bere na vědomí informaci o plnění usnesení a o průběhu akcí.
Usnesení č. 2/17/2020
ZO schvaluje uzavření kupní smlouvy o převodu pozemku p.č. 273/50 – ostatní plocha v k.ú.
Skrbeň o výměře 38 m2 z majetku obce Skrbeň do vlastnictví pana Jaroslava Zlámala za
celkovou kupní cenu 800 Kč. Kupující dále uhradí náklady na znalecký posudek, náklady na
sepsání kupní smlouvy a na vklad do katastru nemovitostí.
Usnesení č. 3/17/2020
ZO schvaluje poskytnutí daru 10 000,- Kč pro Hospic na Svatém Kopečku.
Usnesení č. 4/17/2020
ZO schvaluje uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě a
dohodu o umístění stavby č. IE-12-8007363/SOBS-002, 003, 012, 013, 015, 016 k obecním
pozemkům p.č. 432/9 v ulici Hynkovská a p.č. 602 v ulici Dvorská.
Usnesení č. 5/17/2020
ZO schvaluje uzavření smlouvy o dílo na realizaci projektu WIFI4EU se společností
DOUBRAVA.NET s.r.o., IČ 0491113.
Usnesení č. 6/17/2020
ZO schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 3/2020, o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
Poplatek na rok 2021 je stanoven na 528,00 Kč za osobu.
Usnesení č. 7/17/2020
ZO schvaluje Stanovy dobrovolného svazku obcí DSO Region Moravská cesta a Smlouvu
o zřízení dobrovolného svazku obcí DSO Region Moravská cesta v předloženém znění.
Usnesení č. 8/17/2020
ZO schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo se společností OHL ŽS a.s. na realizaci
zakázky „III/4466 Skrbeň – průtah (1. etapa)“.
Usnesení č. 9/17/2020
ZO schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo se společností ELNERMONT, s.r.o.
na realizaci zakázky „Rekonstrukce veřejného osvětlení – silniční průtah a IV. etapa“.

Usnesení č. 10/17/2020
ZO souhlasí s odkupem dlažebních kostek od Správy silnic Olomouckého kraje, a to
veškerého množství, které bude k dispozici.
Usnesení č. 11/17/2020
ZO schvaluje použití prostředků Fondu obnovy a rozvoje splaškové kanalizace obce Skrbeň
na úhradu výtlačných sestav a souvisejícího materiálu potřebného na opravu a obnovu
stávající tlakové kanalizace.
Usnesení č. 12/17/2020
ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 8/2020.
Usnesení č. 13/17/2020
ZO schvaluje rozpočtové provizorium pro hospodaření obce v roce 2021 do doby schválení
rozpočtu obce, nejdéle do 30.4.2021. Rozpočtové provizorium se řídí těmito pravidly:
Vychází z nezbytných provozních a kapitálových výdajů. Výdaje v tomto období nesmí
přesáhnout 30 % výdajů v roce 2020.
Hrazeny budou výdaje, které je obec povinna hradit na základě uzavřených smluv a závazků.
Základní škola a mateřská škola Skrbeň, p.o. obdrží v lednu 2021 neinvestiční dotaci na
provoz ve výši 1/3 dotace podle skutečnosti z roku 2020.
Usnesení č. 14/17/2020
ZO zmocňuje starostu prováděním nezbytných rozpočtových opatření v období do konce roku
2020. O provedených rozpočtových opatřeních bude starosta informovat zastupitelstvo obce
na nejbližším zasedání.
Usnesení č. 15/17/2020
ZO schvaluje záměr odkoupit do majetku obce část p.č. 291/6 – orná půda v k.ú. Skrbeň dle
předloženého návrhu.
Usnesení č. 16/17/2020
ZO schvaluje prominutí nájemného z obecní hospody za měsíc říjen a listopad 2020.
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