
 
 

USNESENÍ   
 

z 5. zasedání Zastupitelstva obce Skrbeň, 

které se konalo 20. března 2023 v Domě služeb 

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

Zastupitelstvo obce Skrbeň přijalo toto usnesení: 

 

 

Usnesení 1/5/2023 

ZO schvaluje navržený program včetně doplnění. 

 

Usnesení 2/5/2023 

ZO bere na vědomí zprávu o plnění usnesení. 

 

Usnesení 3/5/2023 

ZO bere na vědomí zprávu z finančního výboru. 

 

Usnesení 4/5/2023 

ZO schvaluje rozpočet fondu obnovy a rozvoje splaškové kanalizace obce Skrbeň na rok 

2023. 

 

Usnesení 5/5/2023 

ZO schvaluje rozpočet sociálního fondu obce Skrbeň na rok 2023. 

 

Usnesení 6/5/2023 

Zastupitelstvo obce podle § 12 zákona. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 

rozpočtů, v platném znění, a podle § 84 odst. 2 písm. b) zákona 128/ 2000 Sb., o obcích,  

v platném znění, schvaluje rozpočet obce na r. 2023 jako vyrovnaný, v kapitole příjmy ve výši 

27 806 768,04 Kč, v kapitole výdaje rovněž ve výši 27 806 768,04 Kč. 

 

Usnesení 7/5/2023 

ZO schvaluje střednědobý výhled rozpočtu obce na období 2023-2026. 

 

Usnesení 8/5/2023 

ZO schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 5. 4. 2022 se spol. Signalbau. 

 

Usnesení 9/5/2023 

ZO schvaluje stanovení šířky rekonstruované polní cesty C39 na 4,5 m. 

 

Usnesení 10/5/2023 

ZO schvaluje prodej pozemku p. č. 413/102 za 63 800 Kč + DPH + veškeré další náklady 

spojené s přepisem nemovitosti panu Romanu Provázkovi. 

 

Usnesení 11/5/2023 

ZO schvaluje uzavření smlouvy o dílo – vyhotovení projektové dokumentace  

„stezka pro chodce a cyklisty Skrbeň – Křepelka“ s Luďkem Vrbou na základě jeho nabídky  

z 15. 2. 2023.  

 



 
 

Usnesení 12/5/2023 

ZO schvaluje ukončení a výsledek výběrového řízení na zhotovitele zakázky „Chodník a 

autobusová zastávka „Skrbeň, rozcestí“ a schvaluje uzavření smlouvy o dílo s firmou Galva 

Trans, s.r.o., IČO 29195446, která předložila nejvýhodnější nabídku.  

 

Usnesení 13/5/2023 

ZO schvaluje dar pro Seniorklub Skrbeň ve výši 30 000 Kč.  

 

Usnesení 14/5/2023 

ZO schvaluje dar pro spolek Skrbeňáček ve výši 20 000 Kč. 

 

Usnesení 15/5/2023 

ZO schvaluje dar pro SDH Skrbeň ve výši 25 000 Kč. 

 

Usnesení 16/5/2023 

ZO neschvaluje dar pro Zdravotní klaun, o.p.s.  

 

Usnesení 17/5/2023 

ZO schvaluje dar pro organizaci Jdeme Autistům Naproti ve výši 15 000 Kč. 

 

Usnesení 18/5/2023 

ZO schvaluje dar pro Linku bezpečí ve výši 7 500 Kč. 

 

Usnesení 19/5/2023 

ZO pověřuje starostu Lukáše Ruffera zastupováním obce Skrbeň na valných hromadách 

Vodohospodářské společnosti Olomouc, a. s., v rámci volebního období 2022–2026. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mgr. Lukáš Ruffer     Ing. Jiří Janda 

        starosta       místostarosta 

 

 

 

Ověřili: 

 

         Vratislav Obšel                                                         Ing. Jiří Janda 


