
USNESENÍ   
 

z 12. zasedání Zastupitelstva obce Skrbeň, 

které se konalo 17. února 2020 v Domě služeb 

------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Zastupitelstvo obce Skrbeň přijalo toto usnesení: 

 

Usnesení č. 1/12/2020 
ZO bere na vědomí informaci o plnění usnesení. 

 

Usnesení č. 2/12/2020 

ZO schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvám o partnerství a spolupráci na projektu 

„Kompostéry pro Skrbeň a další obce“ mezi obcí Skrbeň a obcemi Horka nad Moravou, 

Křelov-Břuchotín, Hvozd, Kralice na Hané, Mořice, Oplocany, Pňovice. 

 

Usnesení č. 3/12/2020 

ZO schvaluje uzavření Smlouvy o zřízení služebnosti se Správou silnic Olomouckého kraje, 

p.o. k části pozemku p.č. 582/1 v k.ú. Skrbeň, stavba „Skrbeň-veřejné osvětlení Nová čtvrť,            

U rybníka, U Hřiště – III. etapa“     

 

Usnesení č. 4/12/2020 

ZO schvaluje uzavření smlouvy o dílo na realizaci zakázky „Založení lokálního biocentra 

LBC 2 (LC 17) na pozemku p.č. 325/27 v k.ú. Skrbeň“ s předkladatelem nejvýhodnější 

nabídky, společností FCC Prostějov s.r.o., IČ 262 24 178. 

 

Usnesení č. 5/12/2020 

ZO souhlasí s připojením obce k akci Vlajka pro Tibet. 

 

Usnesení č. 6/12/2020 

Cena za 1 m
3
 odpadní vody se pro období od 1.1.2020 stanovuje ve výši 55,03 Kč + DPH. 

Množství odvedené odpadní vody pro účely paušální platby se na základě měření 

v předchozím roce stanovuje na 33 m
3
/osoba/rok.  

Stočné pro rok 2020 dle takto stanoveného množství odvedené odpadní vody činí                       

2.028 Kč/osoba/rok včetně DPH. 

Placení stočného lze po dohodě s obecním úřadem rozložit do několika splátek. 

Stočné placené paušální částkou se nevybírá za děti narozené v příslušném kalendářním roce. 

 

Usnesení č. 7/12/2020 

ZO stanovuje hodnotu kompenzace připadající na jednu osobu pro rok 2020, která se 

poskytuje při včasném zaplacení veškerých poplatků, stočného a nájemného vůči obci,  

na 340 Kč. 

 

Usnesení č. 8/12/2020 

ZO schvaluje Zásady pro poskytování dotací a darů z rozpočtu obce Skrbeň  

na podporu sportovních, zájmových a jiných obdobných aktivit v předloženém znění. 

 

 

 



Usnesení č. 9/12/2020 

ZO schvaluje poskytnutí daru 10.000,- Kč pro Nejste sami – mobilní hospic, z.ú., IČ 

04871243.   

 

Usnesení č. 10/12/2020 

ZO schvaluje poskytnutí daru 12.000,- Kč pro Společnost pro ranou péči, pobočka Olomouc, 

IČ 75095009.   

 

Usnesení č. 11/12/2020 

ZO schvaluje poskytnutí daru 25 000,- Kč pro Seniorklub Skrbeň z.s., IČ 01303465, na jeho 

činnost v roce 2020.  

 

Usnesení č. 12/12/2020 

ZO souhlasí s ukončením smlouvy o nájmu obecní hospody uzavřené dne 15.10.2019 s panem 

Davidem Zlámalem dohodou. O termínu ukončení bude rozhodnuto do konce března 2020. 

 

Usnesení č. 13/12/2020 

ZO schvaluje zveřejnění záměru pronajmout obecní hospodu za podmínek, které jsou 

přílohou zápisu. 

 

Usnesení č. 14/12/2020 

ZO schvaluje Dodatek č. 1 k statutu Fondu obnovy a rozvoje splaškové kanalizace obce 

Skrbeň.   

 

Usnesení č. 15/12/2020 

ZO schvaluje použití prostředků Fondu obnovy a rozvoje splaškové kanalizace obce Skrbeň 

na úhradu nových čerpadel určených pro obnovu vybavení čerpacích jímek. 

 

Usnesení č. 16/12/2020 

ZO souhlasí se záměrem převést formou daru vodovodní přivaděč mezi obcemi Horka nad 

Moravou a Skrbeň do majetku Vodohospodářské společnosti Olomouc, a.s. a pověřuje 

starostu jednáním ohledně přípravy tohoto převodu. 

 

 

 

 

 

 

 

Tomáš Spurný     Ing. Markéta Gabrlíková 

 starosta      místostarostka 

 

Ověřili: 

 

 

                       Josef Fiala                                                Josef  Zlámal                              


