
USNESENÍ 
 

z 20. zasedání Zastupitelstva obce Skrbeň, 

které se konalo v pondělí 12. dubna 2021 v 18:30 v Domě služeb 

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

Zastupitelstvo obce Skrbeň přijalo toto usnesení: 

 

Usnesení č. 1/20/2021 

ZO neakceptuje bod č.1 připomínek Bc. Stanislava Vaďury, MBA. 

 

Usnesení č. 2/20/2021 

ZO neakceptuje bod č.2 připomínek Bc. Stanislava Vaďury, MBA. 

 

Usnesení č. 3/20/2021 

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

 

Usnesení č. 4/20/2021 

ZO schvaluje uzavření Smlouvy o úhradě nákladů na pořízení změny územního plánu 

s Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, ve výši 46.900,- Kč.  

 

Usnesení č. 5/20/2021 

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

a dohodu o umístění stavby č. IE-12-8007363/SOBS- 049, 050, 052 k obecnímu pozemku                   

p.č. 665/3 v ulici V Oleškách. 

 

Usnesení č. 6/20/2021 

ZO schvaluje uzavření Smlouvy o zřízení služebnosti s Olomouckým krajem pro uložení 

kabelu veřejného osvětlení na pozemku p.č. 582/2 – ostatní plocha v k.ú. Skrbeň dle 

geometrického plánu č. 643-72/2021, stavba „Skrbeň - veřejné osvětlení - Na Návsi, Podvrbí, 

Spálená, Za Školkou – IV. etapa“ 

 

Usnesení č. 7/20/2021 

ZO schvaluje uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene s Olomouckým krajem a 

společností GasNet, s.r.o. pro uložení přeložek plynovodu na p.č. 582/2 – ostatní plocha  

v k.ú. Skrbeň dle geometrického plánu č. 636-500/2020, stavba „Silnice III/4466S Skrbeň – 

průtah 1. etapa, SO 301.4 – přeložky plynovodu – větev kanalizace Da“. 

 

Usnesení č. 8/20/2021 

ZO schvaluje celoroční hospodaření obce Skrbeň a závěrečný účet obce Skrbeň za rok 2020 

včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce Skrbeň za rok 2020 bez výhrad. 

 

Usnesení č. 9/20/2021 

ZO schvaluje účetní závěrku obce Skrbeň za rok 2020 bez výhrad. 

 

Usnesení č. 10/20/2021 

ZO schvaluje účetní závěrku ZŠ a MŠ Skrbeň, p.o. za rok 2020 bez výhrad a dále schvaluje 

výsledek hospodaření ZŠ a MŠ Skrbeň, p.o. za rok 2020. 

 



Usnesení č. 11/20/2021 

ZO schvaluje bezúplatný převod přípojky k dešťové kanalizaci od domu č.p. 61 umístěné na 

pozemcích p.č.st. 59/2 - zastavěná plocha a p.č. 146 - zahrada v k.ú. Skrbeň z majetku obce 

Skrbeň do majetku vlastníka tohoto domu.  

 

Usnesení č. 12/20/2021 

ZO souhlasí se záměrem využít pro výstavbu rodinných domů část pozemku společnosti 

VITSOL s.r.o. p.č. 565/1 – orná půda, a to v prodloužení stávající zástavby východní strany 

ulice Hynkovská po úroveň konce zástavby na protější straně ulice. 

 

Usnesení č. 13/20/2021 

ZO pověřuje starostu zajistit ověření variantního uložení inženýrských sítí pro pokračování 

ulice Lipová. 

 

Usnesení č. 14/20/2021 

ZO schvaluje poskytnutí daru 6.200,- Kč pro Sbor dobrovolných hasičů Skrbeň, IČ 60800470, 

na podporu výchovy, vzdělávání a sportovní činnosti mladých hasičů.  

 

Usnesení č. 15/20/2021 

ZO schvaluje poskytnutí daru ve výši 5.000,- Kč pro Linku bezpečí, z.s., IČ 61383198.  

 

Usnesení č. 16/20/2021 

ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 1/2021. 

 

Usnesení č. 17/20/2021 

ZO souhlasí se zahájením přípravy projektové dokumentace pro vybudování cyklostezky 

směrem k cyklostezce do Příkaz. 

 

 

 

 

 

Tomáš Spurný     Ing. Markéta Gabrlíková  

            starosta                                                          místostarostka  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ověřili:  

 

 

                          Josef Fiala                          Ing. Vladimír Vymětal 

 

 

 


