
USNESENÍ 
 

z 30. zasedání Zastupitelstva obce Skrbeň, 

které se konalo 12. února 2018 

________________________________________________________________ 
 

Zastupitelstvo obce Skrbeň přijalo toto usnesení: 

 

 

Usnesení 1/30/2018 
ZO bere na vědomí zprávu o plnění usnesení. 

 

 

Usnesení 2/30/2018 

ZO souhlasí s přípravou projektu výsadby na p.č. 1323 a 1337 vzniklých při pozemkové 

úpravě v k.ú. Příkazy. 

 

 

Usnesení 3/30/2018 

ZO schvaluje uzavření smlouvy o dílo na realizaci zakázky „Obnova dětských hřišť v obci 

Skrbeň“ se společností MD ORSUS services s.r.o., za celkovou nabídkovou cenu  

1 243 396,- Kč vč. DPH. 

 

 

Usnesení 4/30/2018 

ZO schvaluje uzavření smlouvy o dílo na realizaci zakázky „Prodloužení vodovodu a 

kanalizace v ul. Hynkovská“ se společností RI-STAV s.r.o. za celkovou nabídkovou cenu 

237 314,51 Kč vč. DPH. 

 

 

Usnesení 5/30/2018 

ZO schvaluje uzavření kupní smlouvy na zakázku „Pořízení nového dopravního automobilu 

pro JSDH Skrbeň“ se společností THT Polička s.r.o. za celkovou nabídkovou cenu  

2 141 575,- Kč vč. DPH. 

 

 

Usnesení 6/30/2018 

ZO schvaluje záměr zřídit věcné břemeno a uzavření Smluv o budoucí smlouvě o zřízení 

služebnosti inženýrské sítě a smluv o právu provést stavbu č. IE-12-8005423/SOBSVB-56 na 

pozemcích p.č. 238/12, 238/38, 626 v k.ú. Skrbeň (zemní kabelové vedení odběrných míst na 

pozemcích p.č. st. 280, st. 279, st. 276, st. 275, st. 261, st. 500, st. 271, st. 268, st. 267, st. 308, 

st. 309, st. 310, st. 305, st. 306, st. 445).  

 

 

Usnesení 7/30/2018 
ZO schvaluje záměr zřídit věcné břemeno a uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení 
věcného břemene a dohody o umístění stavby č. IE-12-8005423/SOBSVB-058 na pozemcích 
parc. č. 248/1, 253/4, 626, 273/46, 582/11, 384/7, 392/1, 580/5, 662/2, 579, 239/1, 624/1, 238/12, 
238/38, 238/24, 238/35, 238/36, 685/1, 270/19 v k.ú. skrbeň, obec skrbeň, 



 

 

Usnesení 8/30/2018 

ZO schvaluje uzavření kupní smlouvy se Správou železniční dopravní cesty, státní 

organizace, o prodeji nemovité věci do majetku obce Skrbeň, a to pozemku p.č.  580/6 – 

ostatní plocha v k.ú. Skrbeň, manipulační plocha, který vznikl na základě geometrického 

plánu č. 534-102/2015 z původního pozemku p. č. 580/1 – ostatní plocha, dráha, za celkovou 

kupní cenu 128 000,- Kč. 

Podpisem smlouvy je pověřen starosta. 

 

 

Usnesení 9/30/2018 

Cena za 1 m
3
 odpadní vody se pro období od 1.1.2018 stanovuje ve výši 50,54 Kč + DPH. 

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

v předchozím roce stanovuje na 32 m
3
/osoba/rok.  

Stočné pro rok 2018 dle takto stanoveného množství odvedené odpadní vody činí                       

1 617,28 Kč/osoba/rok + DPH, to je 1 860,- Kč. 

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 10/30/2018 

ZO stanovuje hodnotu kompenzace připadající na jednu osobu pro rok 2018, která se 

poskytuje při včasném zaplacení veškerých poplatků, stočného a nájemného vůči obci,  

na 170,- Kč. 

 

 

Usnesení 11/30/2018 

Zastupitelstvo obce Skrbeň  

1. bere na vědomí posouzení návrhu na pořízení změny ÚP Skrbeň (způsob využití pozemku 

p.č. 382/20) úřadem územního plánování  

2. schvaluje v souladu s § 44 zákona 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, 
ve znění pozdějších předpisů, pořízení změny Územního plánu Skrbeň dle návrhu na  
pořízení změny za podmínky, že navrhovatel uhradí náklady uvedené v § 55a odst. 2 písm. f) 

zákona č. 183/2006 Sb. 
 

 

Usnesení 12/30/2018 

ZO souhlasí s tím, aby obec Skrbeň převzala funkci investora pro stavbu prodloužení 

vodovodu a tlakové splaškové kanalizace v lokalitě Z11, kdy stavebník uhradí obci investiční 

příspěvek v hodnotě nákladů na prodloužení tlakové splaškové kanalizace, a ukládá starostovi 

zajistit vypracování smlouvy upravující všechny vztahy z toho vyplývající a předložit ji 

zastupitelstvu k projednání. 

 

 

Usnesení 13/30/2018 

ZO schvaluje poskytnutí finančního daru pro DC 90 o.p.s. ve výši 5 000,- Kč. 

 

 

 



 

 

 

Usnesení 14/30/2018 

ZO schvaluje vybudování workoutového hřiště dle nabídky společnosti Clean4you s.r.o.  

za celkovou cenu 266 079,- Kč vč. DPH. 

 

 

Usnesení 15/30/2018 

ZO vzalo na vědomí informace o jednání se společností CETIN o možném společném 

postupu při přípravě výstavby optické datové sítě. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tomáš Spurný     Ing. Markéta Gabrlíková 

      starosta      místostarostka 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Vratislav Obšel Bc. Stanislav Vaďura MBA 


