
 
 

USNESENÍ   
 

z 3. zasedání Zastupitelstva obce Skrbeň, 

které se konalo 4. února 2019 v Domě služeb 

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

Zastupitelstvo obce Skrbeň přijalo toto usnesení: 

 

Usnesení 1/3/2019 

ZO bere na vědomí informaci o plnění usnesení. 

 

Usnesení 2/3/2019 

ZO schvaluje uzavření Smlouvy o zřízení služebnosti - věcného břemene práva vstupu a 

vjezdu obce Skrbeň na pozemky pro vedení, údržbu, provoz a odstraňování poruch vodovodu 

a tlakové kanalizace, tj. zřizování a provozování vedení vodovodního a kanalizačního vedení, 

a to na pozemcích p.č. 249/9 orná půda, 249/12 orná půda, 249/11 zahrada vše v k.ú. Skrbeň. 

 

Usnesení 3/3/2019 

ZO souhlasí s uzavřením Dodatku č. 4 ke Smlouvě o dílo o odvozu a odstranění směsného 

odpadu č. 25/2012 ze dne 23.4.2012 se společností Technické služby města Olomouce, a.s. 

 

Usnesení 4/3/2019 

ZO schvaluje přistoupení obce Skrbeň do Sdružení místních samospráv ČR na základě § 46 a 

§ 84 odst. 2 písm. e zákona o obcích č. 128/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů a čl. 3 

Stanov Sdružení místních samospráv České republiky. 

 

Usnesení 5/3/2019 

ZO schvaluje podání žádosti o dotaci z programu ministerstva pro místní rozvoj „Podpora 

obnovy a rozvoje venkova“, dotační titul Podpora budování a obnovy míst aktivního a 

pasivního odpočinku, na obnovu interiéru klubovny v Domě služeb. 

 

Usnesení 6/3/2019 

ZO schvaluje podání žádosti o dotaci z Programu na podporu JSDH 2019, dotační titul 1 - 

Dotace na pořízení, technické zhodnocení a opravu požární techniky a nákup věcného 

vybavení JSDH obcí Olomouckého kraje 2019 na pořízení přetlakového ventilu a 

pěnotvorného zařízení včetně příslušenství. 

 

Usnesení 7/3/2019 

ZO schvaluje uzavření smlouvy o dílo na realizaci zakázky „Skrbeň – veřejné osvětlení  

Nová čtvrť, U rybníka, U Hřiště – III. etapa“ s předkladatelem nejvýhodnější nabídky firmou 

Jiří Hofmeister, IČ 46562931, za celkovou nabídkovou cenu 752.201 Kč bez DPH. 

 

Usnesení 8/3/2019 

Cena za 1 m
3
 odpadní vody se pro období od 1.1.2019 stanovuje ve výši 52,81 Kč + DPH. 

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

v předchozím roce stanovuje na 32,4 m
3
/osoba/rok.  

Stočné pro rok 2019 dle takto stanoveného množství odvedené odpadní vody činí                       

1711,04 Kč/osoba/rok + 15 % DPH, to je 1968 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 9/3/2019 

ZO stanovuje hodnotu kompenzace připadající na jednu osobu pro rok 2019, která se 

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

na 280 Kč. 

 

Usnesení 10/3/2019 

ZO souhlasí s tím, aby na žádost společnosti x1net Czech s.r.o. obec Skrbeň vydala této 

společnosti souhlas dle § 184a zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, se stavebním 

záměrem – uložením optické datové sítě na obecních pozemcích. 

 

Usnesení 11/3/2019 

ZO souhlasí s připojením obce k akci Vlajka pro Tibet. 

 

Usnesení 12/3/2019 

ZO schvaluje aktualizaci Plánu rozvoje obce Skrbeň na období 2019-2022 s výhledem do 

dalších let. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tomáš Spurný     Ing. Markéta Gabrlíková 

      starosta      místostarostka 

 

 

 

 

 

 

 

Ověřili: 

 

 

 

 

 

                    Josef Zlámal                 Josef Fiala 

 


