
USNESENÍ 
 

z 19. zasedání Zastupitelstva obce Skrbeň, 

které se konalo v pondělí 8. března 2021 v 18:30 v Domě služeb 

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

Zastupitelstvo obce Skrbeň přijalo toto usnesení: 

 

Usnesení č. 1/19/2021 

ZO bere na vědomí informaci o plnění usnesení.  

 

Usnesení č. 2/19/2021 

ZO schvaluje uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě                 

a dohodu o umístění stavby č. IE-12-8007363/SOBS- 023, 029, 047 k obecním pozemkům                   

p.č. 565/5, p.č. 578/3 v ulici Hynkovská a Vyhnálovská. 

 

Usnesení č. 3/19/2021 

ZO schvaluje uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti                                      

č. IV-12-8017201/VB/2 se společností ČEZ Distribuce, a.s, k pozemkům p.č. 432/43  

a p.č. 584/2 v k.ú. Skrbeň. 

 

Usnesení č. 4/19/2021 

ZO schvaluje poskytnutí daru 10.000,- Kč pro „Nejste sami – mobilní hospic, z.ú.“,                       

IČ 04871243.   

 

Usnesení č. 5/19/2021 

ZO schvaluje dotaci poskytovanou dle Zásad pro poskytování dotací a darů z rozpočtu obce 

Skrbeň na podporu sportovních, zájmových a jiných obdobných aktivit pro rok 2021 ve výši 

700,- Kč/dítě. Dotace se poskytne zpětně na skutečně realizované aktivity. 

 

Usnesení č. 6/19/2021 

ZO schvaluje poskytnutí daru 20.000,- Kč pro Jdeme Autistům Naproti z.s., IČ 27041972. 

 

Usnesení č. 7/19/2021 

ZO neschvaluje poskytnutí daru pro Zdravotní klaun, o.p.s. 

 

Usnesení č. 8/19/2021 

ZO schvaluje rozpočet obce na rok 2021.  

Součástí rozpočtu je příspěvek zřizovatele pro Základní školu a mateřskou školu Skrbeň, p.o. 

ve výši 1.600.000,- Kč. V této částce je zahrnut příspěvek 700,- Kč/žáka na pořízení pomůcek 

jinak hrazených rodiči.   

 

Usnesení č. 9/19/2021 

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

2021. 

 

Usnesení č. 10/1/92021 

ZO schvaluje s účinností od 1.4.2021 pravidla hospodaření Sociálního fondu obce Skrbeň. 

 



Usnesení č. 11/19/2021 

ZO schvaluje rozpočet Sociálního fondu obce Skrbeň na rok 2021. 

 

Usnesení č. 12/19/2021 

ZO schvaluje střednědobý výhled rozpočtu obce na období 2022-2025. 

 

Usnesení č. 13/19/2021 

ZO schvaluje, aby o přezkoumání hospodaření obce Skrbeň za rok 2021 byl požádán Krajský 

úřad Olomouckého kraje. 

 

Usnesení č. 14/19/2021 

ZO souhlasí s podáním žádosti o dotaci na obnovu vybavení obecního sálu v rámci 6. výzvy 

MAS Moravská cesta k předkládání žádostí o dotace z Programu rozvoje venkova.   

 

Usnesení č. 15/19/2021 

ZO schvaluje podmínění pořízení změny územního plánu dle návrhu Ředitelství silnic  

a dálnic souvisejícího se stavbou „D35 Skrbeň – odpočívka, DUSP + IČ“ úhradou části 

příslušných nákladů ve výši 46.900,- Kč navrhovatelem.  

 

Usnesení č. 16/19/2021 

ZO souhlasí s umístěním kabelu stavby ČEZ Distibuce, a.s. „Skrbeň, Hynkovská – obnova 

DTS,kNN,vNN“ číslo stavby ČEZ: IE-12-8007363 na obecních pozemcích za předpokladu 

dodržení příslušných norem pro odstupové vzdálenosti, případně po schválení výjimek  

ze strany správců dotčených inženýrských sítí.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tomáš Spurný     Ing. Markéta Gabrlíková  

            starosta                                                          místostarostka  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ověřili:  

 

 

                   Bc. Stanislav Vaďura                      Josef Zlámal 


