USNESENÍ
ze 7. zasedání Zastupitelstva obce Skrbeň,
které se konalo 2. září 2019 v Domě služeb
------------------------------------------------------------------------------------------------Zastupitelstvo obce Skrbeň přijalo toto usnesení:
Usnesení č. 1/7/2019
ZO bere na vědomí informaci o plnění usnesení a průběhu prací.
Usnesení č. 2/7/2019
ZO schvaluje uzavření kupní smlouvy o převodu pozemku p.č. 273/5 – ostatní plocha v k.ú.
Skrbeň o výměře 82 m2 z majetku obce Skrbeň do společného jmění manželů Stanislava
Ptáčka a Vladimíry Ptáčkové za celkovou kupní cenu 12.300 Kč. Kupující dále uhradí ½
nákladů na vyhotovení geometrického plánu, ½ nákladů na znalecký posudek, náklady na
sepsání kupní smlouvy a na vklad do katastru nemovitostí.
Usnesení č. 3/7/2019
ZO schvaluje uzavření kupní smlouvy o převodu pozemku p.č. 273/54 – ostatní plocha v k.ú.
Skrbeň o výměře 86 m2, vzniklého oddělením z pozemku p.č. 273/5 – ostatní plocha dle
geometrického plánu č. 605-47/2019, z majetku obce Skrbeň do podílového spoluvlastnictví
Ivo Strouhala a Dagmar Machů, každému podíl o velikosti ½ vzhledem k celku, za celkovou
kupní cenu 12.900 Kč. Kupující dále uhradí ½ nákladů na vyhotovení geometrického plánu,
½ nákladů na znalecký posudek, náklady na sepsání kupní smlouvy a na vklad do katastru
nemovitostí.
Usnesení č. 4/7/2019
ZO schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo na zakázku „Skrbeň – veřejné
osvětlení Nová čtvrť, U Rybníka, U Hřiště – III. etapa“ s firmou Jiří Hofmeister dle
předloženého návrhu.
Usnesení č. 5/7/2019
ZO schvaluje poskytnutí daru 5.000 Kč pro Střední školu a Základní školu DC 90 s.r.o.
Usnesení č. 6/7/2019
ZO si v souladu s ustanovením § 102, odst. 3 zákona o obcích vyhrazuje právo rozhodovat ve
věci pronájmu obecní hospody.
Usnesení č. 7/7/2019
ZO schvaluje zveřejnění záměru pronajmout obecní hospodu za podmínek, které jsou
přílohou zápisu.
Usnesení č. 8/7/2019
Zastupitelstvo obce Skrbeň
I. Bere na vědomí
1. důvodovou zprávu

II. Schvaluje
1. záměr na přípravu projektu spolku Odpady Olomouckého kraje, z.s., se sídlem
Jeremenkova 1191/40a, Hodolany, 779 00 Olomouc, IČO: 04148002, zapsaném ve
spolkovém rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, spisová značka L 14333
(„Spolek“), na využívání zbytkových směsných komunálních odpadů na území
Olomouckého kraje, dle důvodové zprávy.
III. Rozhoduje
1. o účasti a nepřímém majetkovém vstupu obce Skrbeň do společnosti Servisní
společnost odpady Olomouckého kraje a.s., akciové společnosti založené a
existující podle práva České republiky, se sídlem Jeremenkova 1191/40a, Hodolany,
779 00 Olomouc, IČO: 07686501, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném
Krajským soudem v Ostravě, spisová značka B 11088 („Společnost“) prostřednictvím
členství ve Spolku, který za tímto účelem nakoupí do svého vlastnictví 1184 kusů
akcií Společnosti za celkovou kupní cenu 17760 Kč;
IV. Ukládá
1. starostovi obce Skrbeň informovat o tomto rozhodnutí zastupitelstva Olomoucký
kraj a Spolek nejpozději do 31. 10. 2019.
Usnesení č. 9/7/2019
ZO schvaluje vstup obce Skrbeň do nově vzniklého dobrovolného svazku obcí Region
Moravská cesta.
Usnesení č. 10/7/2019
ZO schvaluje poskytnutí daru 5.000 Kč spolku Vodáci Skrbeň, z.s. na úhradu výdajů
spojených s uspořádáním dětského vodáckého dne 15.6.2019.
Usnesení č. 11/7/2019
ZO schvaluje přistoupení obce Skrbeň k pověření k výkonu služby obecného hospodářského
zájmu pro Charitu Šternberk, IČ 45238642, poskytování služby „Charitní poradna
NEDLUŽÍM“ na území obce Skrbeň na dobu od 1. 4. 2023 do 31. 3. 2028.
Usnesení č. 12/7/2019
ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 4/2019.
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