
USNESENÍ 
 

ze 17. zasedání Zastupitelstva obce Skrbeň, 

které se konalo 27. června 2016 

________________________________________________________________ 
 

Zastupitelstvo obce Skrbeň přijalo toto usnesení: 

 

 

1/17/2016 

ZO bere na vědomí informaci o plnění usnesení a průběhu akcí. 

 

2/17/2016 

ZO bere na vědomí zprávu kontrolního výboru o kontrole plnění usnesení zastupitelstva obce 

z 11. až 16. zasedání. 

 

3/17/2016 

ZO souhlasí s uzavřením dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo se  společností StavoSport s.r.o. na 

zakázku „Vybudování víceúčelového hřiště v obci Skrbeň“, 

celková cena díla 1.548.590,55 Kč + DPH. 

Bankovní záruka se nahrazuje zádržným ve výši 5% z ceny díla po dobu trvání záruční doby. 

Podpisem dodatku je pověřen starosta. 

 

4/17/2016 

ZO schvaluje výběr zhotovitele zakázky „Vybudování tenisového hřiště Skrbeň“  

a souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo se společností Sportovní podlahy Zlín, s.r.o.,  

IČ: 25560191, nabídková cena 1.230.974,86 Kč + DPH. 

Podpisem smlouvy o dílo je pověřen starosta. 

 

5/17/2016 

ZO souhlasí s provedením výběrového řízení na opravu chodníku v Hynkovské ulici – 

východní strana. 

 

6/17/2016 

ZO schvaluje závěrečný účet/celoroční hospodaření obce Skrbeň za rok 2015 bez výhrad. 

 

7/17/2016 

ZO schvaluje účetní závěrku obce Skrbeň za rok 2015.  

 

8/17/2016 

ZO schvaluje účetní závěrku Základní školy a mateřské školy Skrbeň, p.o. za rok 2015. 

 

9/17/2016 

ZO schvaluje „Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene – služebnosti a 

smlouvu o právu provést stavbu č. IV-12-8012287/SoSBVB/1Skrbeň, Za Humny, RD, 

Kvapil-připojení kNN“ se společností ČEZ Distribuce, a.s.  

 

 

 



 

 

10/17/2016 

ZO souhlasí se záměrem odkoupit do vlastnictví obce část pozemku p.č. st. 335 – zastavěná 

plocha v k.ú. Skrbeň (okraj komunikace). 

 

11/17/2016 

ZO souhlasí s přípravou výsadby zeleně podél polních cest v jižní části katastru s využitím 

vhodných dotačních titulů. 

 

12/17/2016 
ZO schvaluje poskytnutí finančního daru ve výši 5 000,- Kč pro Střední školu a základní 

školu DC 90, s.r.o. 

 

 

 

 

 

 

Tomáš Spurný     Ing. Markéta Gabrlíková 

      starosta      místostarostka 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ověřili: 

 

                      Vratislav Obšel                              Ing. Jakub Wittka 

 

 


