
USNESENÍ 
 

z 21. zasedání Zastupitelstva obce Skrbeň, 

které se konalo v pondělí 24. května 2021 v 18:30 v Domě služeb 

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

Zastupitelstvo obce Skrbeň přijalo toto usnesení: 

 

Usnesení č. 1/21/2021 

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

 

Usnesení č. 2/21/2021 

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

a dohodu o umístění stavby č. IE-12-8007363/SOBS- 021, 046, 047, 057, 072, 073, 076, 080, 

081 k obecnímu pozemkům p.č. 565/5, 578/3, 602, 664/1, 665/3 v ulicích Hynkovská, 

Dvorská, Vyhnálovská, V Oleškách, Nádražní. 

 

Usnesení č. 3/21/2021 

ZO schvaluje uzavření kupní smlouvy o převodu pozemku p.č. 291/11 – orná půda o výměře 

204 m2 vzniklého oddělením z pozemku p.č. 291/6 – orná půda v k.ú. Skrbeň, jak je 

zakresleno v geometrickém plánu č. 642-8/2021, z majetku Ing. Zuzany Vymlátilové  

do majetku obce Skrbeň za celkovou kupní cenu 6.120,- Kč. Náklady na vyhotovení 

geometrického plánu, kupní smlouvy a na vklad do katastru nemovitostí uhradí obec Skrbeň. 

 

Usnesení č. 4/21/2021 

ZO ruší své usnesení č. 6/18/2021. 

 

Usnesení č. 5/21/2021 

a) ZO schvaluje poskytnutí dotace 500.000,- Kč Římskokatolické farnosti Skrbeň na 

spolufinancování akce „Komunitní centrum ve Skrbeni – stavební úpravy a přístavba 

fary“ a uzavření smlouvy o poskytnutí dotace dle návrhu předloženého Římskokatolickou 

farností Skrbeň.  

b) ZO schvaluje uzavření „Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení předkupního práva 

k nemovitým věcem“ – k pozemku p.č. st. 5/2, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře  

690 m2, součástí je stavba, budova s č.p. 104, pozemku p.č. 92/1, zahrada, o výměře     

834 m2, vše v k.ú. a obci Skrbeň, s podmínkou snížení kupní ceny hrazené obcí  

o prostředky poskytnuté obcí na rekonstrukci fary nebo jejich vrácení obci při převodu  

do majetku jiné osoby. Tato podmínka platí po dobu 10 roků ode dne zápisu předkupního 

práva do katastru nemovitostí. 

 

Usnesení č. 6/21/2021 

ZO schvaluje prominutí nájemného z obecní hospody za období od 1. prosince 2020  

do 30. dubna 2021. 

 

Usnesení č. 7/21/2021 

ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 2/2021. 

 

 

 



 

 

Usnesení č. 8/21/2021 

ZO schvaluje uzavření Dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo se společností OHL ŽS a.s. na realizaci 

zakázky „III/4466 Skrbeň – průtah (1. etapa)“. 

 

Usnesení č. 9/21/2021 

ZO schvaluje Obecně závaznou vyhlášku obce Skrbeň č. 1/2021, o nočním klidu. 

 

Usnesení č. 10/21/2021 

ZO deleguje na valnou hromadu Vodohospodářské společnosti Olomouc, a.s. svolané na 

18.6.2021 Tomáše Spurného. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tomáš Spurný     Ing. Markéta Gabrlíková  

            starosta                                                          místostarostka  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ověřili:  

 

 

                     Miroslav Štanga                       Josef Fiala 

 

 

 


