
USNESENÍ   
 

z 6. zasedání Zastupitelstva obce Skrbeň, 

které se konalo 3. června 2019 v Domě služeb 

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

 

Zastupitelstvo obce Skrbeň přijalo toto usnesení: 

 

 

Usnesení č. 1/6/2019 
ZO bere na vědomí informaci o kontrole plnění usnesení. 

 

Usnesení č. 2/6/2019 
ZO bere na vědomí zprávu předsedkyně školské rady o obsahu jednání rady 

 

Usnesení č. 3/6/2019 
ZO schvaluje celoroční hospodaření obce Skrbeň a závěrečný účet obce Skrbeň za rok 2018 

včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce Skrbeň za rok 2018 bez výhrad. 

 

Usnesení č. 4/6/2019 

ZO schvaluje účetní závěrku obce Skrbeň za rok 2018 bez výhrad. 

 

Usnesení č. 5/6/2019 

ZO schvaluje, aby o přezkoumání hospodaření obce Skrbeň za rok 2019 byl požádán Krajský 

úřad Olomouckého kraje. 

 

Usnesení č. 6/6/2019 

ZO schvaluje účetní závěrku ZŠ a MŠ Skrbeň, p.o. za rok 2018 bez výhrad a dále schvaluje 

výsledek hospodaření ZŠ a MŠ Skrbeň, p.o. za rok 2018 a převod kladného hospodářského 

výsledku ve výši 162.523,36 Kč do rezervního fondu příspěvkové organizace. 

 

Usnesení č. 7/6/2019 

ZO bere na vědomí doporučení finančního výboru 

- o realizaci záměrů Rekonstrukce ulice Nová čtvrť, Rekonstrukce Vyhnálovské ulice a 

Vybudování zázemí hřiště rozhodnout až v okamžiku, kdy budou známy náklady na 

investice související s průtahem obce, 

- do tohoto okamžiku se rovněž vyvarovat dalších významnějších finančních závazků obce.  

 

Usnesení č. 8/6/2019 

ZO souhlasí s tím, že v případě, že bude objekt fary rekonstruován na komunitní centrum 

využívané pro skrbeňské spolky a obdobné obecní aktivity, bude obec hradit náklady na 

provoz objektu, a to nejméně po dobu udržitelnosti dle podmínek dotace čerpané na 

rekonstrukci objektu. 

 

 

 

 

 



Usnesení č. 9/6/2019 

ZO souhlasí se spoluúčastí obce na dofinancování rekonstrukce fary na komunitní centrum za 

těchto podmínek: 

- Dofinancování rekonstrukce nad rámec poskytnuté dotace a vlastních prostředků farnosti 

bude hrazeno obcí Skrbeň a Arcibiskupstvím Olomouckým rovným dílem, přičemž obec 

Skrbeň poskytne maximálně 500 000 Kč. 

- Podíl obce bude uhrazen až po kolaudaci rekonstruovaného objektu. 

- Ve prospěch obce Skrbeň bude zřízeno předkupní právo k objektu č.p. 104  

a pozemku st. 5/2. 

- V případě prodeje fary jinému subjektu farnost vrátí obci finanční prostředky poskytnuté 

obcí na rekonstrukci fary. 

- Užívání fary bude pro skrbeňské spolky a obdobné obecní aktivity bezplatné. 

 

Usnesení č. 10/6/2019 

ZO schvaluje příspěvek 2000 Kč pro Linku bezpečí, z.s.  

 

Usnesení č. 11/6/2019 

ZO souhlasí s provedením rekonstrukce interiéru Domu služeb pouze v případě, že na tento 

účel bude získána dotace v požadované výši. 

 

Usnesení č. 12/6/2019 

ZO souhlasí s uzavřením Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 15-386 s Ing. Luďkem Vrbou na 

projektovou dokumentaci „Skrbeň – rekonstrukce ulic Vyhnálovská – Hynkovská“, kterým se  

posouvá termín vypracování projektové dokumentace na 31.12.2019. 

 

Usnesení č. 13/6/2019 

ZO bere na vědomí aktuální informace o projektu „Kompostéry pro Skrbeň a další obce“ a 

schvaluje podání společné žádosti o dotaci z Operačního programu Životní prostředí 

prostřednictvím ITI Olomoucké aglomerace, kde žadatelem bude obce Skrbeň. 

 

Usnesení č. 14/6/2019 

ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 3/2019. 

 

 

 

 


