
USNESENÍ 
 

z 18. zasedání Zastupitelstva obce Skrbeň, 

které se konalo v pondělí 1. února 2021 v 18:30 v Obecním sále 

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

Zastupitelstvo obce Skrbeň přijalo toto usnesení: 

 

 

 

Usnesení č. 1/18/2021 

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

 

 

Usnesení č. 2/18/2021 

ZO schvaluje podání žádosti o dotaci z Národního programu Životní prostředí, výzva 9/2019, 

na realizaci projektu „Stromy pro Skrbeň“.  

 

 

Usnesení č. 3/18/2021 

ZO schvaluje uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě a 

dohodu o umístění stavby č. IE-12-8007363/SOBS-004, 007, 020, 022, 025, 026, 024, 027, 

041, 042, 043 k obecním pozemkům p.č. 565/5, 565/15, 565/22 v ulici Hynkovská, p.č. 602 

v ulici Dvorská, p.č. 578/3 v ulici Vyhnálovská. 

 

 

Usnesení č. 4/18/2021 

Cena za 1 m3 odpadní vody se pro období od 1.1.2021 stanovuje ve výši 46,25 Kč + DPH. 

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

v předchozím roce stanovuje na 33,5 m3/osoba/rok.  

Stočné pro rok 2021 dle takto stanoveného množství odvedené odpadní vody činí                       

1.704,- 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. 5/18/2021 

ZO zrušuje Pravidla pro kompenzaci nárůstu stočného hrazeného za odvádění odpadních vod 

kanalizací pro veřejnou potřebu na území obce Skrbeň, ve znění dodatku č. 1. 

 

 

Usnesení č. 6/18/2021 

ZO ruší své usnesení č. 9/16/2019. 

ZO souhlasí se záměrem poskytnout Římskokatolické farnosti Skrbeň na financování akce 

„Komunitní centrum ve Skrbeni – stavební úpravy a přístavba fary“, návratnou finanční 

výpomoc 500.000,- Kč s možností prominutí jejího vrácení při splnění těchto podmínek: 

1) Na předmět dotace bude vydán kolaudační souhlas. 

2) Příjemce doloží, že na financování projektu nad rámec dotace poskytnuté prostřednictvím 

MAS Moravská cesta, z.s. z Integrovaného regionálního operačního programu a vlastních 

prostředků příjemce poskytlo Arcibiskupství Olomoucké nejméně 500 000,- Kč. 



3) Ve prospěch obce Skrbeň bude zřízeno předkupní právo k objektu č.p. 104 a pozemkům 

p.č. st. 5/2 – zastavěná plocha a nádvoří a p.č. 92 – zahrada v k.ú. Skrbeň s tím, že                 

v případě prodeje fary jinému subjektu vrátí příjemce poskytovateli finanční prostředky, 

které poskytovatel poskytl na realizaci projektu.  

4) Příjemce se písemně zaváže, že užívání fary bude pro skrbeňské spolky a obdobné obecní 

aktivity nejméně po dobu, po kterou bude obec Skrbeň hradit náklady na provoz 

komunitního centra, bezplatné. 

 

 

Usnesení č. 7/18/2021 

ZO souhlasí s připojením obce k akci Vlajka pro Tibet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tomáš Spurný     Ing. Markéta Gabrlíková  

            starosta                                                          místostarostka  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ověřili:  

 

 

                          Josef Fiala                                 Josef Zlámal 


