
USNESENÍ 
 

z 25. zasedání Zastupitelstva obce Skrbeň, 

které se konalo v pondělí 29. listopadu 2021 v 18:30 v Domě služeb 

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

Zastupitelstvo obce Skrbeň přijalo toto usnesení: 

 

Usnesení č. 1/25/2021 

ZO bere na vědomí zprávu předsedy kontrolního výboru o výsledku kontroly plnění usnesení 

přijatých na 18. až 24. zasedání zastupitelstva obce. 

 

Usnesení č. 2/25/2021 

Zastupitelstvo obce souhlasí se zveřejněním záměru směnit část obecního pozemku                     

p.č. 413/81 za část pozemku p.č. 413/83, vše orná půda v k.ú. Skrbeň. 

 

Usnesení č. 3/25/2021 

ZO schvaluje Obecně závaznou vyhlášku obce Skrbeň č. 4/2021, o místním poplatku za 

obecní systém odpadového hospodářství. 

Poplatek na rok 2022 je stanoven na 612,- Kč za osobu. 

 

Usnesení č. 4/25/2021 

ZO schvaluje ceník pro úhradu za zapojení právnických a podnikajících fyzických osob do 

obecního systému odpadového hospodářství.  

 

Usnesení č. 5/25/2021 

ZO bere na vědomí výsledek výběrového řízení na komplexní pojištění obce Skrbeň a 

souhlasí s uzavřením pojistné smlouvy se společností ČSOB Pojišťovna a.s. 

 

Usnesení č. 6/25/2021 

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

2021. O provedených rozpočtových opatřeních bude starosta informovat zastupitelstvo obce 

na nejbližším zasedání. 

 

Usnesení č. 7/25/2021 

ZO schvaluje rozpočtové provizorium pro hospodaření obce v roce 2022 do doby schválení 

rozpočtu obce, nejdéle do 30.4.2022. Rozpočtové provizorium se řídí těmito pravidly: 

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

přesáhnout 30 % výdajů v roce 2021. 

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

závazků. 

c) Základní škola a mateřská škola Skrbeň, p.o. obdrží v lednu 2022 neinvestiční dotaci na 

provoz ve výši 1/3 dotace podle skutečnosti z roku 2021.  

 

Usnesení č. 8/25/2021 

ZO souhlasí s provedením aktualizace projektu polní cesty C39. 

 

 



Usnesení č. 9/25/2021 

Zastupitelstvo obce Skrbeň 

1. bere na vědomí posouzení obsahu návrhu Souboru změn č. 2 Územního plánu Skrbeň 

úřadem územního plánování č. j. SMOL/079259/2021/ODUR/UUP/Nav ze dne 

09.07.2021 v souladu s odst. 3 § 46 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a 

stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů 

2. schvaluje v souladu s § 44 a §55a odst. 1 stavebního zákona pořízení a obsah Souboru 

změn č.2 Územního plánu Skrbeň v rozsahu dle přílohy usnesení č.1 v bodě: 

Změna prověří na základě prokázání potřeby vymezení nových zastavitelných ploch 

následující: 

- pozemek parc. č. 382/20 v k.ú. Skrbeň, který se dle platného územního plánu nachází 

v ploše NSzpv – plocha smíšená nezastavěného území, bude nově vymezena jako 

plocha BV – plochy bydlení – v rodinných domech venkovské 

- část pozemku parc. č. 565/1 v k.ú. Skrbeň, který se dle platného územního plánu 

nachází v ploše NSzpv – plocha smíšená nezastavěného území, bude nově vymezen 

jako plocha BV – plochy bydlení – v rodinných domech venkovské 

3. schvaluje v souladu s odst. (1) § 55a stavebního zákona zkrácený postup pořizování 

Souboru změn č. 2 ÚP Skrbeň 

4. určuje Tomáše Spurného ke spolupráci na pořízení Souboru změn č. 2 Územního plánu 

Skrbeň v souladu se stavebním zákonem 

5. schvaluje žádost obce Skrbeň o pořizování Souboru změn č. 2 Územního plánu Skrbeň 

Magistrátem města Olomouce podle § 6, odst. (5) písm. a) zákona č. 183/2006 Sb.                                

o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů. 

6. bere na vědomí Stanovisko Krajského úřadu Olomouckého kraje, odboru životního 

prostředí a zemědělství ze dne 20.10.2021 č.j. KUOK 106541/2021, ze dne 10.11.2021                  

č.j. KUOK 114002/2021 a ze dne 15.11.2021 č.j. KUOK 115318/2021, které v souladu                 

s § 55a stavebního zákona konstatuje, že koncepce návrhu obsahu Souboru změn č. 2 ÚP 

Skrbeň nemůže mít samostatně nebo ve spojení s jinými koncepcemi a záměry významný 

vliv na předmět ochrany nebo celistvost evropsky významné lokality ani ptačí oblasti a 

Soubor změn č. 2 ÚP Skrbeň není nezbytné a účelné komplexně posuzovat z hlediska 

vlivů na životní prostředí. 

 

Usnesení č. 10/25/2021 

ZO bere na vědomí informaci o přípravě projektu cyklostezky směr Příkazy a ukládá 

starostovi prověřit možnosti získání potřebné výměry sousedního pozemku. 

 

Usnesení č. 11/25/2021 

ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 9/2021. 

 

 

Tomáš Spurný     Ing. Markéta Gabrlíková  

            starosta                                                          místostarostka  

    

 

 

 

Ověřili:  

 

 

                         Josef Zlámal                                    Josef Fiala    


