
USNESENÍ 
 

z 16. zasedání Zastupitelstva obce Skrbeň, 

které se konalo 30. května 2016 

________________________________________________________________ 
 

Zastupitelstvo obce Skrbeň přijalo toto usnesení: 

 

 

1/16/2016 

ZO bere na vědomí informaci o plnění usnesení a o výsledku přezkoumání hospodaření obce 

za rok 2015 se závěrem „nebyly zjištěny chyby a nedostatky“. 

 

2/16/2016 

ZO schvaluje, aby o přezkoumání hospodaření obce Skrbeň za rok 2016 byl požádán Krajský 

úřad Olomouckého kraje. 

 

3/16/2016 

ZO schvaluje uzavření Smlouvy o převodu privatizovaného majetku č. 64, kterou ČR-Státní 

pozemkový úřad převádí z vlastnictví státu do vlastnictví obce Skrbeň: 

- pozemek p.č. st. 342/2 – zastavěná plocha, jehož součástí je budova bez č.p. 

- budovu bez č.p., druh budovy – zemědělská stavba, způsob využití - porodna prasat, na 

pozemku p.č. st. 342/1 

- budovu bez č.p., druh budovy – zemědělská stavba, způsob využití – bývalá vodárna, na 

pozemku p.č. st. 344 

- budovu bez č.p., druh budovy – zemědělská stavba, způsob využití - přístřešek, na 

pozemku p.č. st. 448/1, st. 448/2 

za celkovou kupní cenu 58.800,- Kč.  

Obec Skrbeň bude poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí. 

Podpisem smlouvy je pověřen starosta. 

 

4/16/2016 

Zastupitelstvo obce schvaluje: 

a) přijetí dotace 300.000,- Kč z Programu obnovy venkova Olomouckého kraje 2016 na 

projekt „Rekonstrukce části místní komunikace Vyhnálovská – Skrbeň“ 

b) spolufinancování uvedeného účelu ze strany obce v minimální výši 88,2% z celkových 

skutečně vynaložených nákladů  

c) smlouvu o poskytnutí dotace mezi obcí Skrbeň a Olomouckým krajem jako 

poskytovatelem dotace 

 

5/16/2016 

ZO souhlasí s uzavřením dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo se  společností M-SILNICE a.s., na 

stavbu „Rekonstrukce části místní komunikace Vyhnálovská – Skrbeň“, celková cena díla 

1.541.505,78 Kč + DPH. 

Podpisem dodatku je pověřen starosta. 

 

 

 

 



 

 

6/16/2016 

ZO souhlasí s uzavřením dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo se  společností PRESBETON  

Nova s.r.o., na vydláždění příjezdu k požární studni na hřišti, celková cena díla 120.384,92 Kč 

+ DPH. 

Podpisem dodatku je pověřen starosta. 

 

7/16/2016 

ZO schvaluje provedení rekonstrukce podlahy v tělocvičně základní školy dle nabídek 

společností MIKŠÍK – stavby a reality, s.r.o. a Schenk – sportovní povrchy, spol. s r.o. 

 

8/16/2016 

Zastupitelstvo obce schvaluje: 

a) přijetí dotace 100.000,- Kč z Programu na podporu JSDH 2016, dotační titul Dotace na 

pořízení, rekonstrukci a opravu požární techniky a nákup věcného vybavení JSDH obcí 

Olomouckého kraje na rok 2016, s účelem použití „pořízení dopravního vozidla dostatečně 

vybaveného pro zásah nebo pořízení a přestavba vhodného vozidla pro tento účel“ 

b) spolufinancování uvedeného účelu ze strany obce ve výši minimálně 300.000,- Kč 

c) smlouvu o poskytnutí dotace mezi obcí Skrbeň a Olomouckým krajem jako 

poskytovatelem dotace 

 

9/16/2016 

ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 1/2016. 

 

 

 

 

 

 

 

Tomáš Spurný     Ing. Markéta Gabrlíková 

      starosta      místostarostka 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ověřili: 

 

              Ing. arch. Viktor Čehovský                   Ing. Jan Žižlavský 

 

 


