
 

1 
 

USNESENÍ 

z 23. zasedání Zastupitelstva obce Skrbeň, 

které se konalo v pondělí 4. října 2021 v 18:30 v Domě služeb 

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

Zastupitelstvo obce Skrbeň přijalo toto usnesení: 

 

Usnesení č. 1/23/2021 

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

 

Usnesení č. 2/23/2021 

ZO schvaluje uzavření Smlouvy č. 1190901174 o poskytnutí podpory ze Státního fondu 

životního prostředí České republiky na realizaci akce „Stromy pro Skrbeň“. 

 

Usnesení č. 3/23/2021 

ZO schvaluje uzavření Smlouvy o budoucí kupní smlouvě č. 4121813977 (pozemek pod 
trafostanicí na p.č. 413/26 v k.ú. Skrbeň) se společností ČEZ Distribuce a.s. 

 

Usnesení č. 4/23/2021 

ZO schvaluje uzavření Smlouvy o udělení souhlasu k provedení stavby „Polní cesta C4                

v k. ú. Skrbeň“ se Státním pozemkovým úřadem, Krajským pozemkovým úřadem pro 

Olomoucký kraj, Pobočka Olomouc. 

 

Usnesení č. 5/23/2021 

ZO schvaluje uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene č. 8800099203_1/VB/P ke          

stavbě „PREL A Skrbeň – Hlavní, STL plynovody a příp., Silnice III 4466-kanalizace Db, 

číslo stavby 8800099203“ se společností GasNet, s.r.o. zastoupené společností GasNet 

Služby, s.r.o. 

 

Usnesení č. 6/23/2021 

ZO schvaluje uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo se společností ELNERMONT s.r.o. na 

akci „Rekonstrukce veřejného osvětlení – silniční průtah a IV. etapa“. Celková cena díla se 

zvyšuje na 4.909.902,43 Kč vč. DPH. 

 

Usnesení č. 7/23/2021 

Zastupitelstvo obce Skrbeň po projednání: 

1. ověřilo 

v souladu s ust. § 54 odst. (2) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním 

řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, že Změna č.1 Územního plánu Skrbeň 

není v rozporu: 

a) s Politikou územního rozvoje České republiky, ve znění pozdějších aktualizací 

b)  se Zásadami územního rozvoje Olomouckého kraje, ve znění pozdějších aktualizací 

c) se stanovisky dotčených orgánů 

d) se stanoviskem Krajského úřadu Olomouckého kraje KUOK 90409/2021 
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2. vydává 

v souladu s ustanovením § 54 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a 

stavebním řádu v platném znění (stavební zákon), Změnu č. 1 Územního plánu Skrbeň 

formou opatření obecné povahy, které je přílohou tohoto usnesení 

 

Příloha usnesení: návrh Změny č.1 Územního plánu Skrbeň 

 

Usnesení č. 8/23/2021 

ZO předběžně souhlasí s pořízením změny územního plánu obce Skrbeň na p.č. 382/20 a 

561/1 dle předložených návrhů. Definitivní schválení bude projednáno po předložení dokladů 

potřebných pro pořízení změny zkráceným postupem. 

 

Usnesení č. 9/23/2021 

ZO souhlasí s financováním výstavby místní komunikace od jižního konce ulice Nádražní po 

odbočení k zástavbě v lokalitě Nad Oleškami z obecního rozpočtu. Komunikace bude mít 

šířku cca 5,5 m. 

 

Usnesení č. 10/23/2021 

ZO schvaluje rozpočtové opatření 6/2021. 

 

Usnesení č. 11/23/2021 

ZO souhlasí s podáním žádosti o dotaci na instalaci svislé zvedací plošiny pro zajištění 

bezbariérového přístupu v budově obecního úřadu.  

 

 

 

 

 

 

 

Tomáš Spurný     Ing. Markéta Gabrlíková  

            starosta                                                          místostarostka  

 

Ověřili:  

 

              Miroslav Štanga                               Josef Fiala 
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DÍLČÍ USNESENÍ 

z 23. zasedání Zastupitelstva obce Skrbeň, 

které se konalo v pondělí 4. října 2021 v 18:30 v Domě služeb 

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

 

Zastupitelstvo obce Skrbeň přijalo toto usnesení: 

 

Usnesení č. 2/23/2021 

ZO schvaluje uzavření Smlouvy č. 1190901174 o poskytnutí podpory ze Státního fondu 

životního prostředí České republiky na realizaci akce „Stromy pro Skrbeň“. 

 

 

 

 

 

 

 

Tomáš Spurný     Ing. Markéta Gabrlíková  

            starosta                                                          místostarostka  

 

Ověřili:  

 

              Miroslav Štanga                               Josef Fiala 
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DÍLČÍ USNESENÍ 

z 23. zasedání Zastupitelstva obce Skrbeň, 

které se konalo v pondělí 4. října 2021 v 18:30 v Domě služeb 

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

 

Zastupitelstvo obce Skrbeň přijalo toto usnesení: 

 

Usnesení č. 7/23/2021 

Zastupitelstvo obce Skrbeň po projednání: 

3. ověřilo 

v souladu s ust. § 54 odst. (2) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním 

řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, že Změna č.1 Územního plánu Skrbeň 

není v rozporu: 

b) s Politikou územního rozvoje České republiky, ve znění pozdějších aktualizací 

b)  se Zásadami územního rozvoje Olomouckého kraje, ve znění pozdějších aktualizací 

e) se stanovisky dotčených orgánů 

f) se stanoviskem Krajského úřadu Olomouckého kraje KUOK 90409/2021 

 

4. vydává 

v souladu s ustanovením § 54 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a 

stavebním řádu v platném znění (stavební zákon), Změnu č. 1 Územního plánu Skrbeň 

formou opatření obecné povahy, které je přílohou tohoto usnesení 

 

Příloha usnesení: návrh Změny č.1 Územního plánu Skrbeň 

 

 

 

 

 

 

Tomáš Spurný     Ing. Markéta Gabrlíková  

            starosta                                                          místostarostka  

 

Ověřili:  

 

              Miroslav Štanga                               Josef Fiala 

 

 


