
 
 

USNESENÍ   
 

z 2. zasedání Zastupitelstva obce Skrbeň, 

které se konalo 28. listopadu 2022 v Domě služeb 

------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Zastupitelstvo obce Skrbeň přijalo toto usnesení: 

 

 

Usnesení 1/2/2022 

ZO schvaluje navržený program včetně doplnění. 

 

Usnesení 2/2/2022 

ZO bere na vědomí zprávu o plnění usnesení. 

 

Usnesení 3/2/2022 

ZO bere na vědomí zprávu finančního výboru. 

 

Usnesení 4/2/2022 

ZO schvaluje uzavření dodatku č. 8 ke smlouvě o dílo o odvozu a odstranění směsného 

odpadu č. 25/2012 ze dne 23. 4. 2012. 

 

Usnesení 5/2/2022 

ZO bere na vědomí zprávu školské rady. 

 

Usnesení 6/2/2022 

ZO schvaluje Obecně závaznou vyhlášku obce Skrbeň č.1/2022, o místním poplatku za 

obecní systém odpadového hospodářství.  

Poplatek na rok 2023 je stanoven na 876,- Kč na osobu. 

 

Usnesení 7/2/2022 

ZO schvaluje ceník zapojení právnických a podnikajících fyzických osob do obecního 

systému odpadového hospodářství „Ceník  dle čl. 7 obecně závazné vyhlášky obce Skrbeň 

č. 1/2022 o stanovení obecního systému odpadového hospodářství.“ Který činí: 

 

Směsný komunální odpad: 

nádoba 110 l  1 540,- Kč 

nádoba 120 l  1 680,- Kč 

nádoba 240 l  3 220,- Kč 

 

Využití kontejnerů na tříděný odpad: 

plast   840,- Kč 

sklo   840,- Kč 

papír   840,- Kč 

 

 

 

 

 



 
 

Usnesení 8/2/2022 

Cena za odvedení 1 m3 odpadní vody se pro období od 1.1.2023 stanovuje ve výši  

48,19 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 2023 dle takto stanoveného množství odvedené odpadní vody činí                       

1.776 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 9/2/2022 

ZO schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a dohodu  

o umístění stavby se společností ČEZ distribuce, a. s. 

 

Usnesení 10/2/2022 

ZO zmocňuje starostu prováděním nezbytných rozpočtových opatření v období do konce roku 

2022. O provedených rozpočtových opatřeních bude starosta informovat zastupitelstvo obce 

na nejbližším zasedání. 

 

Usnesení 11/2/2022 

ZO schvaluje rozpočtové provizorium pro hospodaření obce v roce 2023 do doby schválení 

rozpočtu obce, nejdéle do 30.4.2023. Rozpočtové provizorium se řídí těmito pravidly: 

 

a) Vychází z nezbytných provozních a kapitálových výdajů. Výdaje v tomto období nesmí 

přesáhnout 30% výdajů v roce 2022. 

a) Hrazeny budou výdaje, které je obec povinna hradit na základě uzavřených smluv a 

závazků a výdaje spojené s přípravou staveb a jiných zakázek (povolení, výběrové řízení 

apod.). 

b) Základní škola a mateřská škola Skrbeň, p.o. obdrží v lednu 2023 neinvestiční dotaci na 

provoz ve výši 1/3 dotace podle skutečnosti z roku 2022.  

 

Usnesení 12/1/2022 

ZO schvaluje poskytnutí finančního daru pro Hospic na Svatém Kopečku ve výši  

15 000,-  Kč. 

 

Usnesení 13/2/2022 

ZO schvaluje poskytnutí finančního daru společnosti Pomadol s.r.o. ve výši 10 000,- Kč. 

 

Usnesení 14/2/2022 

ZO určuje Mgr. Lukáše Ruffera jako osobu zastupující obec Skrbeň v MAS Moravská cesta. 

 

 

 

Mgr. Lukáš Ruffer     Ing. Jiří Janda 

        starosta       místostarosta 

 

Ověřili: 

 

       Bc. Matěj Vymětal                 Vratislav Obšel 


