USNESENÍ
ze 7. zasedání Zastupitelstva obce Skrbeň,
které se konalo 11. května 2015
________________________________________________________________
Zastupitelstvo obce Skrbeň přijalo toto usnesení:
1/7/2015
ZO bere na vědomí informaci o plnění usnesení a o přípravě a průběhu akcí.
2/7/2015
ZO souhlasí s provedením výběrového řízení na stavbu „Prodloužení vodovodního a
kanalizačního řadu“ na konci ulice Jos. Fialy.
3/7/2015
ZO ruší své usnesení č. 5/2/2014.
4/7/2015
ZO schvaluje uzavření směnné smlouvy s paní Helenou Smahelovou, dle které obec do svého
vlastnictví získá pozemky označené v geometrickém plánu č. 525-76/2014 jako nová p.č. 1/8
– zahrada o výměře 23 m2, p.č. 1/9 – zahrada o výměře 2 m2 a p.č. 770 - ost. plocha o výměře
2 m2 a paní Smahelová získá pozemek označený v témže geometrickém plánu jako p.č. 1/7 –
zahrada o výměře 33 m2 (vše v k.ú. Skrbeň).
Pro účely ocenění směňovaných nemovitostí se stanovuje cena 50,- Kč/m2.
Smluvní strany uhradí náklady na vyhotovení geometrického plánu a vklad do katastru
nemovitostí rovným dílem.
Podpisem směnné smlouvy je pověřen starosta.
5/7/2015
ZO schvaluje poskytnutí příspěvků dle Zásad pro poskytování příspěvků z rozpočtu obce
Skrbeň na podporu sportovních, zájmových a jiných obdobných aktivit (příspěvky na
jednotlivce) dle předloženého návrhu v úhrnné výši 12.000,- Kč (24 x 500,- Kč).
6/7/2015
ZO schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace 18.000,- Kč na činnost
občanského sdružení Skrbeňáček, IČ 60799323 v roce 2015.
Podpisem smlouvy je pověřen starosta.
7/7/2015
ZO schvaluje uhrazení členského příspěvku pro MAS Moravská cesta, z.s. za rok 2015 ve
výši 20,- Kč / obyvatele obce.
8/7/2015
ZO schvaluje podání žádosti o přímý prodej staveb na pozemcích p.č. st. 344, st. 448/1,
448/2, st. 342/1, st. 342/2 a pozemku p.č. st. 342/2, vše v k.ú. Skrbeň.
Jednáním v této věci je pověřen starosta.
9/7/2015
ZO schvaluje závěrečný účet/celoroční hospodaření obce Skrbeň za rok 2014 bez výhrad.

10/7/2015
ZO schvaluje účetní závěrku obce Skrbeň za rok 2014.
11/7/2015
ZO schvaluje účetní závěrku Základní školy a mateřské školy Skrbeň, p.o. za rok 2014.
12/7/2015
ZO schvaluje, aby o přezkoumání hospodaření obce Skrbeň za rok 2015 byl požádán Krajský
úřad Olomouckého kraje.
13/7/2015
Zastupitelstvo obce Skrbeň v souladu s § 72 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích a
s Nařízením vlády č. 52/2015 Sb., stanoví měsíční odměny za výkon jednotlivých funkcí
neuvolněných členů zastupitelstva obce s účinností ode dne schválení tohoto usnesení takto:
místostarostka 7.000 Kč
předseda výboru nebo komise 1.300 Kč
člen výboru nebo komise 1.000 Kč
14/7/2015
Zastupitelstvo obce schvaluje
a) přijetí neinvestiční dotace výši 15.000,- Kč od Olomouckého kraje určenou na pořízení
zejména přenosných zásahových prostředků - čerpadla s příslušenstvím pro jednotku
SDH Skrbeň
b) spolufinancování pro tento účel z vlastních prostředků obce nejméně ve výši 60 % celkových předpokládaných nákladů
c) uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace s Olomouckým krajem; podpisem smlouvy je pověřen starosta.
15/7/2015
ZO bere na vědomí ocenění nemovitosti č. 1564-79/2015/ zjištění tržní ceny domu č.p. 40
včetně pozemků/ a pověřuje starostu jednáním o odkoupení této nemovitosti za podmínek
odpovídajících tomuto ocenění.
16/7/2015
Zastupitelstvo obce
a) schvaluje účast obce Skrbeň ve veřejné soutěži a bude-li opakována i v opakované veřejné soutěži o nejvhodnější nabídku na prodej majetku ve vlastnictví České republiky skladu BIOS na p.č. st. 398/1, st. 398/2, st. 447/1 a st. 447/2, s pozemkem p.č. st. 447/2
v obci a k.ú. Skrbeň
b) schvaluje záměr nabýt uvedené nemovité věci do majetku obce Skrbeň za podmínek stanovených v podmínkách této soutěže
c) souhlasí s úhradou účastnického poplatku a kauce dle podmínek soutěže
d) zmocňuje k jednání za obec Skrbeň při této veřejné soutěži starostu obce Tomáše Spurného s tím, že je oprávněn v rámci soutěže předkládat nabídky do výše odpovídající
schválenému rozpočtu
e) zmocňuje starostu, aby v případě, že obec Skrbeň bude vítězem soutěže, podepsal dohodu
dle § 12 soutěžního řádu, jímž se soutěž řídí.

17/7/2015
ZO ukládá starostovi, aby v případě, že obec Skrbeň bude vítězem veřejné soutěže dle
usnesení č. 16/7/2015, předložil zastupitelstvu uzavření kupní smlouvy na předmět soutěže
k definitivnímu schválení.

18/7/2015
ZO souhlasí se zadáním projektové dokumentace pro rekonstrukci místní komunikace v části
ulice Vyhnálovská mezi křižovatkou s ulici Nádražní a Hynkovskou ing. Luďkovi Vrbovi.
19/7/2015
ZO pověřuje starostu jednáním s Olomouckým krajem ve věci koordinace přípravy
projektové dokumentace rekonstrukce kanalizace a veřejného osvětlení v Hlavní ulici
s přípravou rekonstrukce silnice III/4466.
20/7/2015
ZO schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene ve smyslu služebnosti
spočívající v:
a) právu zřídit a provozovat na služebných pozemcích p.č. 273/25 – ostatní plocha, p.č.
273/47 – ostatní plocha a 382/10 – ostatní plocha, vše v k.ú. Skrbeň, plynárenské zařízení
(plynovou přípojku pro rodinný dům na p.č. st. 506 zast. plocha),
b) právu vstupovat a vjíždět na služebné pozemky v souvislosti se zřízením, stavebními úpravami, opravami, provozováním a odstraněním plynárenského zařízení
ve prospěch společnosti RWE GasNet, s.r.o., za jednorázovou úplatu 1.200,- Kč. + DPH.
Podpisem smlouvy je pověřen starosta.
21/7/2015
ZO schvaluje rozpočtovou změnu č. 1/2015.
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