
USNESENÍ   
 

z 10. zasedání Zastupitelstva obce Skrbeň, 

které se konalo 16. prosince 2019 v Domě služeb 

------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Zastupitelstvo obce Skrbeň přijalo toto usnesení: 

 

Usnesení č. 1/10/2019 
ZO bere na vědomí informaci o plnění usnesení. 

 

 

Usnesení č. 2/10/2019 
ZO schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2019, o místním poplatku za provoz systému 

shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. 

Poplatek na rok 2020 je stanoven na 492,- Kč za osobu. 

 

 

Usnesení č. 3/10/2019 
ZO souhlasí s podáním žádosti o dotaci na stavbu „Skrbeň – veřejné osvětlení - Na Návsi, 

Podvrbí, Spálená, Za Školkou – IV. etapa“ z Programu obnovy venkova Olomouckého kraje 

2020. 

 

 

Usnesení č. 4/10/2019 

ZO schvaluje rozpočtové provizorium pro hospodaření obce v roce 2020 do doby schválení 

rozpočtu obce, nejdéle do 30.4.2020. Rozpočtové provizorium se řídí těmito pravidly: 

a) Vychází z nezbytných provozních a kapitálových výdajů. Výdaje v tomto období nesmí 

přesáhnout 30% výdajů v roce 2019. 

b) Hrazeny budou výdaje, které je obec povinna hradit na základě uzavřených smluv a 

závazků včetně závazků z projektu Kompostéry pro Skrbeň a další obce. 

c) Základní škola a mateřská škola Skrbeň, p.o. obdrží v lednu 2020 neinvestiční dotaci na 

provoz ve výši 1/3 dotace podle skutečnosti z roku 2019.  

 

 

Usnesení č. 5/10/2019 

ZO zmocňuje starostu prováděním nezbytných rozpočtových změn v období do konce roku 

2019. O provedených rozpočtových změnách bude starosta informovat zastupitelstvo obce na 

nejbližším zasedání. 

 

 

Usnesení č. 6/10/2019 

ZO souhlasí se zřízením pracovní pozice administrativního pracovníka v Základní škole a 

mateřské škole Skrbeň, p.o. od 1.1.2020 (úvazek 0,5, platová třída 6) a s financováním takto 

vzniklých mzdových nákladů z prostředků zřizovatele školy.   

 

 

Usnesení č. 7/10/2019 

ZO souhlasí se zachováním svozů bioodpadů od dubna do listopadu ve dvoutýdenních 

intervalech s možností operativní změny. 



 

Usnesení č. 8/10/2019 

ZO schvaluje v souladu s novelou Nařízením vlády č. 318/2017 Sb., navýšení měsíčních 

odměn neuvolněným členům zastupitelstva obce Skrbeň od 1.1.2020 takto: 

místostarostka 11.000 Kč 

předseda výboru/komise 2.750 Kč 

člen výboru 2.200 Kč  

 

 

Usnesení č. 9/10/2019 

ZO v souladu s ustanovením článku VI., odst. 6.3. Smlouvy o nájmu prostoru sloužícího 

k podnikání (obecní hospoda v objektu č.p. 67 ve Skrbeni), uzavřené mezi Davidem 

Zlámalem a obcí Skrbeň dne 15.10.2019, souhlasí s podnájmem obecní hospody panu Josefu 

Zlámalovi, IČ 48776114, za podmínky, že podnájemce bude splňovat kvalifikační 

předpoklady, jejichž splnění bylo požadováno po nájemci, a budou dodržena veškerá 

ustanovení stávající nájemní smlouvy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tomáš Spurný     Ing. Markéta Gabrlíková 

      starosta      místostarostka 

 

Ověřili: 

                  Josef Zlámal                  Josef Fiala                                


