
USNESENÍ 
 

z 31. zasedání Zastupitelstva obce Skrbeň, 

které se konalo 12. března 2018 

________________________________________________________________ 
 

Zastupitelstvo obce Skrbeň přijalo toto usnesení: 

 

 

Usnesení 1/31/2018 
ZO bere na vědomí zprávu o plnění usnesení. 

 

Usnesení 2/31/2018 

ZO schvaluje rozpočet obce na rok 2018.  

 

Usnesení 3/31/2018 

ZO schvaluje rozpočet Sociálního fondu obce Skrbeň na rok 2018. 

 

Usnesení 4/31/2018 

ZO schvaluje rozpočet Fondu obnovy a rozvoje splaškové kanalizace obce Skrbeň  

na rok 2018. 

 

Usnesení 5/31/2018 

ZO potvrzuje zajištění vlastních zdrojů na pořízení dopravního automobilu pro JSDH Skrbeň 

(číslo a název registrace akce v Evidenčním dotačním systému ministerstva vnitra 

014D241008373 Skrbeň – Dopravní automobil), celkové náklady 2.141.579,- Kč. 

 

Usnesení 6/31/2018 

ZO schvaluje výši dotace poskytované dle Zásad pro poskytování příspěvků z rozpočtu obce 

Skrbeň na podporu sportovních, zájmových a jiných obdobných aktivit pro rok 2018  

na 700,- Kč/dítě. 

 

Usnesení 7/31/2018 

ZO schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace 20.000,- Kč na činnost 

Sboru dobrovolných hasičů Skrbeň, oddílu mladých hasičů, v roce 2018.  

 

Usnesení 8/31/2018 

ZO schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace 25.000,- Kč na činnost 

Seniorklubu Skrbeň v roce 2018.  

 

Usnesení 9/31/2018 

ZO schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace 23.500,- Kč na činnost 

spolku Skrbeňáček v roce 2018.  

 

Usnesení 10/31/2018 

ZO souhlasí s předloženým orientačním návrhem průběhu budoucí hranice pro zarovnání 

hranic mezi pozemky obce a sousedními soukromými pozemky v areálu Hradisko. 

 

 



 

 

 

Usnesení 11/31/2018 

ZO schvaluje Smlouvu o poskytnutí investičního příspěvku a o vzájemné spolupráci 

v souvislosti s realizací stavby „Prodloužení kanalizačního a vodovodního řadu pro RD 

Skrbeň (lokalita Z11)“ a související Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti.       

 

Usnesení 12/31/2018 

ZO schvaluje uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV-12-

8012640/VB/001 se společností ČEZ Distribuce, a.s.  

 

Usnesení 13/31/2018 

ZO schvaluje poskytnutí daru 5 000,- Kč pro neziskovou organizaci Nejste sami – mobilní 

hospic, z.ú. 

 

Usnesení 14/31/2018 

ZO schvaluje Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 08017781 o poskytnutí podpory ze Státního fondu 

životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí“ na akci „SKRBEŇ – 

splašková kanalizace“. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tomáš Spurný           

               starosta       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ověřili: 

 

    Ing. arch. Viktor Čehovský Ing. Jan Žižlavský 

 


