
USNESENÍ 
 

z 26. zasedání Zastupitelstva obce Skrbeň, 

které se konalo v pondělí 24. ledna 2022 v 18:30 v Domě služeb 

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

Zastupitelstvo obce Skrbeň přijalo toto usnesení: 

 

 

 

Usnesení č. 1/26/2022 

ZO bere na vědomí zprávu o plnění usnesení a o provedených rozpočtových opatřeních                

č. 10 až 14/2021. 

 

Usnesení č. 2/26/2022 

ZO schvaluje:  

a) podání žádosti o dotaci z programu Olomouckého kraje „Podpora výstavby a oprav 

cyklostezek 2022“ na akci „Cyklostezka Skrbeň – Příkazy, k.ú. Skrbeň“ 

b) podání žádosti o dotaci z programu Olomouckého kraje „Program na podporu JSDH 

2022“ na vybavení jednotky SDH Skrbeň 

 

Usnesení č. 3/26/2022 

ZO schvaluje uzavření Smlouvy o zřízení služebnosti s Olomouckým krajem - uložení a 

provozování veřejného osvětlení a kabelového vedení pro veřejné osvětlení na p.č. 582/2 a 

582/8 v k.ú. Skrbeň v rozsahu daném geometrickým plánem č. 650-363/2021 a geometrickým 

plánem č. 653-468/2021. 

 

Usnesení č. 4/26/2022 

ZO schvaluje členský příspěvek pro DSO Region Moravská cesta na rok 2022 ve                         

výši 10,- Kč/občana. 

 

Usnesení č. 5/26/2022 

ZO podporuje záměr uspořádat v roce 2022 pilotní táborový projekt organizovaný v rámci 

DSO Region Moravská cesta.   

 

Usnesení č. 6/26/2022 

Cena za 1 m3 odpadní vody se pro období od 1.1.2022 stanovuje ve výši 45,50 Kč + DPH. 

Množství odvedené odpadní vody pro účely paušální platby se na základě měření 

v předchozím roce stanovuje na 35 m3/osoba/rok.  

Stočné pro rok 2022 dle takto stanoveného množství odvedené odpadní vody činí                       

1.752 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 č. 7/26/2022 

ZO schvaluje doplnění pravidel rozpočtového provizoria dle návrhu. 

 

 

 



 

 

 

Usnesení č. 8/26/2022 

Zastupitelstvo obce: 

a) schvaluje zhodnocování dočasně volných finančních prostředků obce Skrbeň vedených na 

běžném účtu obce převedením jejich části ve výši 10 mil. Kč na spořící účet 

b) schvaluje zhodnocování dočasně volných finančních prostředků vedených na běžném účtu 

Fondu obnovy a rozvoje splaškové kanalizace převedením jejich části ve výši                 

min. 5 mil. Kč na spořící účet, přičemž tyto prostředky včetně zhodnocení budou 

nejpozději      do 31.12.2022 opět vráceny zpět na účet Fondu 

c) zmocňuje starostu k uzavření smluv o založení spořících účtů dle aktuálně nabízených 

podmínek, a k převodu finančních prostředků na tyto účty dle bodu a) a b) tohoto 

usnesení, a to i opakovaně  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tomáš Spurný     Ing. Markéta Gabrlíková  

            starosta                                                          místostarostka  

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ověřili:  

 

 

               Bc. Stanislav Vaďura, MBA                    Josef Zlámal    


