USNESENÍ
ze 7. zasedání Zastupitelstva obce Skrbeň,
které se konalo 30. května 2011
Zastupitelstvo obce Skrbeň přijalo toto usnesení:

1/7/2011
ZO bere na vědomí informaci o plnění usnesení a průběhu akcí.
2/7/2011
Zastupitelstvo obce
a) schvaluje přijetí neinvestičního příspěvku 11.000,- Kč od Olomouckého kraje na vybavení
jednotky SDH Skrbeň (v souladu s „Pravidly pro poskytnutí příspěvků na pořízení,
rekonstrukci, opravu požární techniky a nákup věcného vybavení jednotek sboru
dobrovolných hasičů obcí Olomouckého kraje na rok 2011“)
b) schvaluje spolufinancování pro tento účel z vlastních prostředků obce nejméně ve výši
11.000,- Kč
c) schvaluje uzavření příslušné Smlouvy o poskytnutí příspěvku s Olomouckým krajem;
podpisem smlouvy je pověřen starosta
3/7/2011
ZO schvaluje uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě kupní a o nájmu pozemku p.č. 413/86 –
orná půda v k.ú. Skrbeň o výměře 795 m2 (původně část pozemku p.č. 413/26 – orná půda)
s panem Otakarem Otáskem, a to za celkovou kupní cenu 345.825 Kč.
Podpisem smlouvy je pověřen starosta.
4/7/2011
ZO schvaluje uzavření smlouvy o dílo na realizaci zakázky „Stavební úpravy a přístavba
k hygienickému zázemí obecního sálu“ se společností OSA STERA spol. s r.o.
Podpisem smlouvy o dílo je pověřen starosta.
5/7/2011
ZO schvaluje uzavření smlouvy o dílo na realizaci zakázky „Rekonstrukce místní komunikace
v ul. Zahradní a Příčná“ se společností Strabag a.s.
Podpisem smlouvy o dílo je pověřen starosta.
6/7/2011
ZO schvaluje přijetí příspěvku z Programu obnovy venkova Olomouckého kraje na akci
„Rekonstrukce místní komunikace v ul. Zahradní a Příčná“ ve výši 500.000,- Kč.
Podpisem smlouvy o poskytnutí příspěvku je pověřen starosta.
7/7/2011
ZO schvaluje přijetí dotace z programu „Podpora obnovy a rozvoje venkova“ na vybavení
zahrady mateřské školy – akce „Veselý projekt“.

8/7/2011
ZO schvaluje uzavření smlouvy o dílo na realizaci zakázky „Vybavení zahrady mateřské
školy - akce „Veselý projekt“ se společností Dřevoartikl spol. s r.o.
Podpisem smlouvy o dílo je pověřen starosta.
9/7/2011
ZO schvaluje uzavření kupní smlouvy s panem Milanem Urbaníkem, zastoupeným kolizním
opatrovníkem - Městem Litovel, o převodu domu č.p. 57 a pozemku p.č. st. 11/1 – zastavěná
plocha a nádvoří, vše v k.ú. Skrbeň, do vlastnictví obce Skrbeň za cenu 45.000,- Kč
stanovenou dle znaleckého posudku č. 5261-59/2011 ze dne 2.5.2011.
Náklady spojené s vyhotovení smlouvy a se vkladem do katastru nemovitostí uhradí
obec Skrbeň.
Podpisem kupní smlouvy je pověřen starosta.
10/7/2011
ZO bere na vědomí, že se obec Skrbeň stává povinně od 1.6.2011 plátcem DPH.
11/7/2011
ZO schvaluje kompenzaci zvýšení ceny stočného v roce 2011 z důvodu placení DPH formou
příspěvku z obecního rozpočtu, a to za těchto podmínek:
1. Příspěvek se poskytuje neplátcům DPH.
2. Příspěvek činí:
a) 133,- Kč na osobu/rok v případě placení stočného dle směrných čísel
b) 10% z ceny stočného před zdaněním DPH v případě placení stočného dle
vodoměru
3. Příspěvek se poskytne, bude-li stočné zaplaceno nejpozději do 31. října 2011,
v případě placení dle vodoměrů (odečet na konci roku 2011) nejpozději
do 31. ledna 2012.
12/7/2011
ZO schvaluje uplatnění DPH u pronájmu těchto staveb a nebytových prostor: vodovod.
13/7/2011
ZO schvaluje, že u krátkodobých pronájmů nebytových prostor bude DPH uplatněno tak, že
nájemné včetně DPH bude ve stejné výši, jako jsou současné sazby nájemného.
14/7/2011
ZO Skrbeň schvaluje rozpočtovou změnu č. 2/2011.
15/7/2011
Zastupitelstva obce Skrbeň
schvaluje:
1. v souladu s ust. § 6 odst. 5 písm. a) zákona 183/2006 Sb., o územním plánování a
stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (stavební zákon) rozhodnutí
o pořízení územního plánu Skrbeň
2. v souladu s ust. § 6 odst. 6 písm. b) stavebního zákona žádost o pořízení ÚP Skrbeň
Magistrátem města Olomouce

16/7/2011
Zastupitelstva obce Skrbeň
určuje:
v souladu s ust. § 6 odst. 5 písm. f) stavebního zákona ve vazbě na ust. § 47 odst. 1 a 4,
§ 49 odst. 1 a § 53 odst 1);
Pana Tomáše Spurného - starostu, zastupitelem pro spolupráci s pořizovatelem
ÚP Skrbeň.
17/7/2011
ZO schvaluje „Příslib spolupráce“ s obcí Křelov-Břuchotín na přípravě, realizaci a využívání
výstupů projektu „Vybudování sběrného dvora Křelov“.

Markéta Gabrlíková
místostarostka obce

Tomáš Spurný
starosta obce

ověřili:
Ing. Willy Weiglhofer Ph.D.

Lubomír Izák

