USNESENÍ
z 27. zasedání Zastupitelstva obce Skrbeň,
které se konalo v pondělí 28. února 2022 v 18:30 v Domě služeb
------------------------------------------------------------------------------------------------Zastupitelstvo obce Skrbeň přijalo toto usnesení:
Usnesení č. 1/27/2022
ZO bere na vědomí zprávu o plnění usnesení.
Usnesení č. 2/27/2022
ZO schvaluje uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu
o umístění stavby č. IZ-12-8002895 na obecních pozemcích p.č. 392/1, 580/6, 580/5,
662/2 v k.ú. Skrbeň se společností ČEZ Distribuce, a.s. zastoupenou společností ELMO-SA
spol. s r.o.
Usnesení č. 3/27/2022
ZO schvaluje uzavření:
a) smlouvy o právu provést stavbu „Cyklostezka Skrbeň – Příkazy, k.ú. Skrbeň“ na části
p.č. 413/28 – orná půda
b) smlouvy o budoucí kupní smlouvě části p.č. 413/28 – orná půda v k.ú. Skrbeň,
cena 100 Kč/m2.
Usnesení č. 4/27/2022
ZO schvaluje uzavření Dohody o provozování komunitního centra Skrbeň a úhradě
provozních nákladů v předloženém znění.
Usnesení č. 5/27/2022
ZO schvaluje bezúplatný převod PS8, výr. č. 1256, z majetku obce Skrbeň do majetku Sboru
dobrovolných hasičů Skrbeň.
Usnesení č. 6/27/2022
ZO schvaluje dotaci poskytovanou dle Zásad pro poskytování dotací a darů z rozpočtu obce
Skrbeň na podporu sportovních, zájmových a jiných obdobných aktivit pro rok 2022 ve výši
1.000,- Kč/dítě. Dotace se poskytne zpětně na skutečně realizované aktivity.
Usnesení č. 7/27/2022
ZO schvaluje poskytnutí daru 10.000,- Kč pro „Nejste sami – mobilní hospic, z.ú.“,
IČ 04871243.
Usnesení č. 8/27/2022
ZO schvaluje poskytnutí daru 5.000,- Kč pro Spolek Trend Vozíčkářů Olomouc,
IČ 61984680.
Usnesení č. 9/27/2022
ZO schvaluje poskytnutí daru 25.000,- Kč pro Jdeme Autistům Naproti, z.s., IČ 27041972.

Usnesení č. 10/27/2022
ZO schvaluje rozpočet Fondu obnovy a rozvoje splaškové kanalizace obce Skrbeň na
rok 2022.
Usnesení č. 11/27/2022
ZO schvaluje s účinností od 1.3.2022 pravidla hospodaření Sociálního fondu obce Skrbeň.
Usnesení č. 12/27/2022
ZO schvaluje rozpočet Sociálního fondu obce Skrbeň na rok 2022.
Usnesení č. 13/27/2022
Zastupitelstvo obce podle § 12 zákona. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů, v platném znění, a podle § 84 odst. 2 písm. b) zákona 128/ 2000 Sb., o obcích,
v platném znění, schvaluje rozpočet obce na r. 2022 jako schodkový, v kapitole příjmy ve
výši 53.484.735,97 Kč, v kapitole výdaje ve výši 55.300.488 Kč. Schodek rozpočtu bude
krytý částí zůstatků finančních prostředků na běžných účtech k 31.12.2021 ve výši
1.815.752,03 Kč.
Usnesení č. 14/27/2022
ZO schvaluje rozpočtovou změnu č. 1/2022.
Usnesení č. 15/27/2022
ZO schvaluje Dohodu o přistoupení stavebníka, stavba „Inženýrské sítě a komunikace pro
lokalitu výstavby RD – Skrbeň SO 01 - Komunikace“, kterou se stanovuje rozsah spoluúčasti
obce na vybudování přístupové místní komunikace do lokality Nad Oleškami.
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