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USNESENÍ 
 

z 13. zasedání Zastupitelstva obce Skrbeň, 

které se konalo v pondělí 20. dubna 2020 v 18:30 v Obecním sále 

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

 
Zastupitelstvo obce Skrbeň přijalo toto usnesení: 
 

Usnesení 1/13/2020 

ZO bere na vědomí informaci o plnění usnesení. 

 

Usnesení 2/13/2020 

ZO schvaluje výši dotace poskytované dle Zásad pro poskytování dotací a darů z rozpočtu 

obce Skrbeň na podporu sportovních, zájmových a jiných obdobných aktivit pro rok 2020 na 

700,- Kč/dítě. Dotace se poskytne zpětně na skutečně realizované aktivity. 

 

Usnesení 3/13/2020  

ZO schvaluje rozpočet obce na rok 2020 dle upraveného návrhu.  

 

Usnesení 4/13/2020  

ZO schvaluje rozpočet Fondu obnovy a rozvoje splaškové kanalizace obce Skrbeň na rok 

2020. 

 

Usnesení 5/13/2020  

ZO schvaluje rozpočet Sociálního fondu obce Skrbeň na rok 2020. 

 

Usnesení 6/13/2020 

ZO schvaluje celoroční hospodaření obce Skrbeň a závěrečný účet obce Skrbeň za rok 2019 

včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce Skrbeň za rok 2019 bez výhrad. 

 

Usnesení 7/13/2020 

ZO schvaluje účetní závěrku obce Skrbeň za rok 2019 bez výhrad. 

 

Usnesení 8/13/2020  

ZO schvaluje, aby o přezkoumání hospodaření obce Skrbeň za rok 2020 byl požádán Krajský 

úřad Olomouckého kraje. 

 

Usnesení 9/13/2020  

ZO schvaluje účetní závěrku ZŠ a MŠ Skrbeň, p.o. za rok 2019 bez výhrad a dále schvaluje 

výsledek hospodaření ZŠ a MŠ Skrbeň, p.o. za rok 2019. 

 

Usnesení 10/13/2020 

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

Davidem Zlámalem dohodou ke dni 20.4.2020.  

S ohledem na krizové opatření vlády zakazující od 14.3.2020 provoz pohostinství se promíjí 

nájemné za dobu od 14.3.2020 do 20.4.2020. 
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Usnesení 11/13/2020 

ZO schvaluje zveřejnění záměru pronajmout obecní hospodu. Minimální měsíční nájemné 

5.000 Kč, v případě uzavření nájemní smlouvy v době platnosti krizového opatření 

zakazujícího provoz hospody by se nájemné do doby zrušení takového opatření neplatilo, 

pronájem na dobu neurčitou s výpovědní dobou 6 měsíců, ostatní podmínky dle předchozího 

záměru. Termín pro předložení nabídek 11. května 2020. 

 

Usnesení 12/13/2020 

ZO schvaluje Obecně závaznou vyhlášku obce Skrbeň č. 1/2020 o nočním klidu. 

 

 

 

 

 

 
Tomáš Spurný     Ing. Markéta Gabrlíková  

       starosta                                                  místostarostka  

 

 

 

Ověřili:  

 

 

 Josef Fiala                        Miroslav Štanga 
 

 

 

 
 
 
 


