USNESENÍ č. 3/52 – 3/74
Zastupitelstva Obce Skoronice
Zastupitelstvo Obce Skoronice na svém zasedání dne 13.5. 2010 po projednání
Schválilo:

Program zasedání
Ověřovatele zápisu: Ticháček Pavel, Vašíček Marek
Rozpočtové opatření č. 1 - navýšení příjmů i výdajů o 5.000,-- Kč
Rozpočtové opatření č. 2 – navýšení příjmů i výdajů o 37.300,-- Kč
Rozpočtové opatření č. 3 – navýšení příjmů i výdajů o 700,-- Kč
Závěrečný účet – celoroční hospodaření obce Skoronice za rok 2009 včetně Zprávy o výsledku
přezkoumání hospodaření za rok 2009 bez výhrad a připomínek
Smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace pro Kulturní a vlastivědné sdružení Skoronice ve
výši Kč 50.000,-Nájemní smlouvu – užívání pozemku p.č. 74/1 o výměře 4191 m2 v k.ú. Skoronice
Odvod podílu obce Skoronice na účet Svazku obcí Kelčany, Milotice … na ČPV ve výši Kč
1.000.000,-Dohodu o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu Města Hodonína ve výši Kč 17.000,-na zabezpečení provozu Obecní knihovny Skoronice
Zakoupení dlaždic 50 x 50 cm na úpravu chodníku – vjezdu do domu čp. 52 a čp. 124
Při konání akcí na přírodním areálu Lúky se bude pohostinství pana Bíly uzavírat v době
začátku konané akce, pokud se oba subjekty nedohodnou jinak

Vzalo na vědomí:
Změnu katastrální hranice mezi k.ú. Milotice a Skoronice
Závěrečný účet 2009 – MND
Závěrečný účet 2009 Svazku obcí Kelčany, Milotice, Skoronice, Vacenovice, Vlkoš
Stížnost pana Josefa Klimeše, čp. 88, týkající se umístění altánku. ZO projednalo žádost a
rozhodlo, že důvody v dopise jsou neopodstatněné.
Ústní žádost paní Jitky Novotné čp. 2, o koupi části uličky p.č. 221/4
Informaci o podání žádosti na dotaci na opravu přírodního areálu Lúky
Informace o slavnostní otevření odpočívadla 21. 5. 2010
Žádost Kulturního a vlastivědného sdružení Skoronice o pronájem přírodního areálu Lúky a
Obecního domu dle jejich žádosti
Uložilo:
Zadat vypracování projektů na chodníky v části obce Skoronice - Pastvisko a podél
hlavní silnice
Z: starosta
T: do 30.6. 2010
Vyvěsit Záměr – prodej části uličky p.č. 221/4

Z: Řiháková
Ověřovatelé: Ticháček Pavel
Vašíček Marek
Lunga Blažej, starosta
Ve Skoronicích 14. 5. 2010

T: do 30. 6. 2010

