Zápis
z 26. zasedání ZO Skoronice konaného dne 21. 8. 2013 od 18.00 hodin

--------------------------------------------------------------------------------------------Přítomni: Jan Grombíř, Marek Vašíček, Lukáš Plachý, Jitka Novotná
Omluveni: Pavel Ticháček, Miroslav Chytil a ing. Marie Půčková
K bodu č. 1. Zahájení, schválení programu a kontrola usnesení
Zahájení provedl starosta obce Jan Grombíř, přivítal přítomné a konstatoval přítomnost
nadpoloviční většiny členů ZO Skoronice. Dále konstatoval, že informace o konání zasedání
byla zveřejněna v zákonné lhůtě na úřední desce, vyhlášena obecním rozhlasem a zveřejněna
na webových stránkách obce.
Starosta navrhl doplnění programu: Vložit bod programu Záměr č. 3 – prodej pozemku.
Bude mít v programu číslo jednání 4. Starosta přednesl rozšířený program, který byl
jednohlasně schválen.
Program:
1. Zahájení, schválení programu a kontrola usnesení
2. Schválení ověřovatelů zápisu a zapisovatelky
3. Schválení Smlouvy o smlouvě budoucí na koupi pozemků
4. Záměr č. 3/2013 – prodej pozemku
5. Závěr
Usnesení č. 1/26/2013
ZO Skoronice schvaluje rozšířený program zasedání
Hlasování č. 1: pro 4, proti 0, zdržel se 0
K bodu č. 2. Schválení ověřovatelů zápisu a zapisovatelky
Starosta navrhl jako ověřovatele zápisu Marka Vašíčka a Jitku Novotnou a zapisovatelku
Marii Řihákovou.
Usnesení č. 2/26/2013
ZO Skoronice schvaluje ověřovatele zápisu Jitku Novotnou a Marka Vašíčka, jako
zapisovatelku Marii Řihákovou.
Hlasování č. 2: pro 4, proti 0, zdržel se 0
Kontrola usnesení:
Vzhledem k nekompletnosti členů ZO Skoronice se kontrola usnesení se souhlasem
přítomných členů ZO přesouvá na příští zasedání.
K bodu č. 3 Schválení Smlouvy o smlouvě budoucí na koupi pozemků
Při realizaci projektu „Skoronice-kanalizace a kanalizační sběrač“ došlo při budování
elektrické a vodovodní přípojky k zásahu do soukromých pozemků, které nebyly součástí
stavebního povolení. Podmínkou úspěšné kolaudace stavby je podpis smlouvy o právu
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provést stavbu na dotčených pozemcích p.č. 223/21 a 223/41 s majiteli dotčených pozemků
Václavem Moresem a Janou Doležalovou. Vlastníci pozemků podmiňují podpis smlouvy odkupem
dalších pozemků, které vlastní v intravilánu obce Skoronice, p. č. 223/41, o výměře 11 m2, ostatní

plocha, pozemek parc. č. 223/21, o výměře 15 m2, ostatní plocha, pozemek parc. č. 224/9, o
výměře 30 m², orná půda, pozemek parc. č. 224/94, o výměře 92 m², orná půda, pozemek
parc. č. 223/39, o výměře 441 m², ostatní plocha. Celkem 589 m² .
Vlastníci navrhují cenu 200,- / 1 m² s odkladem uzavření smlouvy o odkupu pozemků a zaplacení
kupní ceny ve výši 117 800,- Kč do 31. 12. 2015.

Usnesení č. 3/26/2013
Zastupitelstvo obce Skoronice schvaluje smlouvu o smlouvě budoucí na koupi pozemků
parc. č. 223/41, o výměře 11 m2, ostatní plocha, pozemek parc. č. 223/21, o výměře 15 m2,
ostatní plocha, pozemek parc. č. 224/9, o výměře 30 m², orná půda, pozemek parc. č.
224/94, o výměře 92 m², orná půda, pozemek parc. č. 223/39, o výměře 441 m², ostatní
plocha. Celkem 589 m² . Uzavření této smlouvy je podmíněno souhlasem vlastníků
pozemků se smlouvou o právu provést stavbu na pozemcích p.č. 223/21 a 223/41.
Hlasování č. 3: pro 4, proti 0, zdržel se 0
K bodu č. 4. Záměr č. 3/2013 – prodej pozemku
V oplocence horního vodovodního vrtu jehož vlastníkem je VSV a.s. Vracov je obecní
pozemek p.č. 226/8. Vzhledem k velikosti pozemku 143 m² a jeho nevyužitelnosti pro záměry
obce navrhuji vyvěsit záměr obce o prodeji tohoto pozemku.
Usnesení č. 4/26/2013
ZO Skoronice schvaluje zveřejnění záměru č. 3/2013 na úřední desku
Hlasování č. 4: pro 4, proti 0, zdržel se 0
Na závěr poděkoval starosta všem přítomným za účast a v 19.15 hodin zasedání ukončil
Zapsala: Marie Řiháková
Ověřovatelé zápisu: Marek Vašíček
Jitka Novotná

Jan Grombíř
starosta

Ve Skoronicích 28. 8. 2013
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