Zápis
ze 2. zasedání zastupitelstva obce Skoronice konaného dne 16. 12. 2014 od 17,00 hodin
Přítomni: Ing. Marie Půčková, Jan Grombíř, Marek Vašíček, Ing. Marie Horehleďová, Lukáš
Plachý, Pavel Bíla, Petr Holcman se dostavil od bodu č. 5
K bodu č. 1. Zahájení, schválení programu a kontrola usnesení
Zasedání zahájila starostka obce Ing. Marie Půčková, přivítala přítomné a konstatovala, že
informace o konání zasedání byla zveřejněna v zákonné lhůtě na úřední desce, vyhlášena
obecním rozhlasem a zveřejněna na webových stránkách obce. Přítomna je nadpoloviční
většina členů ZO, tudíž jsou usnášeníschopní.
Starostka přečetla navržený program, který byl jednohlasně schválen.
Program:
1. Zahájení, schválení programu a kontrola usnesení
2. Schválení ověřovatelů zápisu a zapisovatelky
3. Schválení Dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje
4. Hospodaření obce k 30. 11. 2014
5. Rozpočtové opatření číslo 10/2014
6. Rozpočtové opatření číslo 11/2014
7. Vyhlášení inventarizace majetku obce k 31. 12. 2014 a schválení inventarizačních komisí
8. Projednání a schválení rozpočtu obce na rok 2015
9. Projednání a schválení rozpočtového výhledu obce na roky 2016-2018
10. Projednání a schválení smlouvy s DSO o provozování díla pro veřejnou potřebu –
kanalizační sběrač v majetku obce Skoronice
11. Návrh rozpočtu DSO Kelčany, Milotice, Skoronice, Vacenovice, Vlkoš na rok 2015
12. Návrh rozpočtu DSO Severovýchod na rok 2015
13. Návrh rozpočtu Mikroregionu Nový Dvůr na rok 2015
14. Schválení smlouvy na dotaci od Moravských naftových dolů Hodonín
15. Žádosti a podněty občanů
16. Různé
a) Informace o výstupech projektu podpořeného MK
b) Informace o kanalizace a ČOV, zpráva z valné hromady DSO a Shromáždění starostů
Mikroregionu Nový Dvůr
c) Informace o zadání zpracování projektové dokumentace na chodníky a přípravě
projektových žádostí na rok 2015
d) Informace o akcích připravovaných v prosinci a jejich organizačním zajištění
Usnesení č. 1/2/2014
ZO Skoronice schvaluje program zasedání.
Hlasování č. 1: pro 6, proti 0 zdržel se 0
Kontrola usnesení
Usnesení č. 8/1/2014
ZO Skoronice bere na vědomí informace o možnostech obecního rozpočtu na rok 2015 a
ukládá finančnímu výboru zpracování návrhu rozpočtu do 24. 11. 2014
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Finanční výbor ve spolupráci s účetní obce zpracoval návrh rozpočtu na rok 2015. Rozpočet i
zpráva finančního výboru jsou součástí bodu programu č. 8.
Usnesení č. 16/1/2014
ZO Skoronice schvaluje vybudování komunikace na pozemku č. 206/1 za výše uvedených
podmínek a pověřuje místostarostu obce k jednání s dodavatelem stavby.
Místostarosta obce jednal se zástupcem dodavatele ing. Singrem. Stavba se bude realizovat
v měsících duben-květen 2015 za podmínek schválených zastupitelstvem obce.
Usnesení č. 19/1/2014
ZO Skoronice bere na vědomí informaci o nákupu vánočního osvětlení a doporučuje
objednat 5 kusů řetězů (4 ks na vánoční stromky před OÚ a 1 ks nad vchod OÚ).
Vánoční osvětlení bylo nakoupeno a je nainstalováno.
Usnesení č. 21/1/2014
ZO Skoronice schvaluje vyplacení příspěvku ve výši Kč 3.500,- s tím, že pan Lubomír Plachý
předloží doklady o ceně spotřebovaného materiálu (zámková dlažba, obrubníky).
Doložil doklady potvrzující výši nákladu na uvedený materiál, schválený příspěvek mu byl
vyplacen dne 10. 12. 2014
K bodu č. 2. Schválení ověřovatelů zápisu a zapisovatelky
Starostka navrhla jako ověřovatele zápisu Marka Vašíčka a Jana Grombíře, jako zapisovatelku
Marii Řihákovou.
Usnesení č. 2/2/2014
ZO Skoronice schvaluje ověřovatele zápisu: Jana Grombíře a Marka Vašíčka, jako
zapisovatelku Marii Řihákovou.
Hlasování č. 2: pro 6, proti 0, zdržel se 0
K bodu č. 3. Schválení Dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu
Jihomoravského kraje
Z důvodu nenaplnění původně plánovaného rozpočtu na akci „Koncert k poctě Jízdy králů“
bylo nutné požádat o změnu – dodatek ke smlouvě, který musí být schválen zastupitelstvem
obce. Jedná se o dotaci, kterou už jsme na uvedenou akci obdrželi, je třeba dořešit věc
administrativně.
Usnesení č. 3/2/2014
ZO Skoronice schvaluje dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z JMK na akci
„ Koncert k poctě Jízdy králů“
Hlasování č. 3: pro 6, proti 0, zdržel se 0
K bodu č. 4. Hospodaření obce k 30. 11. 2014
Starostka seznámila přítomné s hospodařením obce k 30. 11. 2014.
Konečný zůstatek u KB
727.969,46 Kč
ČMZRB
821,03 Kč
ČNB
5.280,67 Kč
Stav pokladny
21.745,-- Kč
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Usnesení č. 4/2/2014
ZO Skoronice bere na vědomí hospodaření obce k 30. 11. 2014
K bodu č. 5. Rozpočtové opatření číslo 10/2014
Starostka seznámila přítomné s rozpočtovým opatřením číslo 10/2014 – navýšení příjmů i
výdajů o 100.000,- Kč, které bylo jednohlasně schváleno.
Usnesení č. 5/2/2014
ZO Skoronice schvaluje rozpočtové opatření číslo 10/2014 – navýšení příjmů i výdajů o
100.000,- Kč
Hlasování č. 4: pro: 6, proti 0, zdržel se 0
K bodu č. 6. Rozpočtové opatření číslo 11/2014
Starostka obce seznámila přítomné s rozpočtovým opatřením číslo 11/2014 – navýšení
příjmů i výdajů o 62.000,- Kč, které bylo jednohlasně schváleno.
Usnesení č. 6/2/2014
ZO Skoronice schvaluje rozpočtové opatření číslo 11/2014 – navýšení příjmů i výdajů o
62.000,- Kč
Hlasování č. 5: pro: 7, proti 0, zdržel se 0
K bodu č. 7. Vyhlášení inventarizace majetku obce k 31. 12. 2014 a schválení
inventarizačních komisí
Na základě zákona 563/1991 Sb., o účetnictví a vyhlášky 270/2010 Sb., o inventarizaci
majetku a závazků stanovuje starostka obce inventarizaci majetku k 31. 12. 2014 a navrhuje
složení komisí – plán inventur.
Příloha č. 1 – Plán inventur
Obec : Skoronice
Plán inventur na rok na rok 2014
Účetní jednotka: Obec Skoronice
IČO: 00488534
Vydává: Ing. Marie Půčková - starostka
Platnost: od 4. 12. 2014 do 31. 1. 2015
Ve smyslu zákona 563/1991 Sb., o účetnictví a prováděcího předpisu č.270/2010 stanovuji
tento plán inventur.
Periodická inventura majetku obce pro inventarizační položky (seznam inventurních soupisů)
bude zahájena dne 19. 12. 2014 a ukončena nejpozději dne 7. 1. 2015. Z této inventury bude
pořízen Inventurní soupis majetku.
Zahájení činnosti inventurní komise pro inventarizační položky je ke dni 19. 12. 2014 a
ukončení jejich činnosti je ke dni 31. 1.2015.
Zpracování soupisů bude ukončeno dne 20. 1. 2015.
Veškeré inventarizační a zúčtovatelné rozdíly musí být proúčtovány k datu zpracování účetní
závěrky tj. 31.12. 2014
Inventarizační zpráva musí být zpracována do 31. 1.2015.
Za inventarizaci majetku na účtech 903 0115 – 903 0122 v PO MŠ Skoronice 94, zodpovídá
ředitelka MŠ, která do 18. 1. 2015 předloží inventurní soupisy svěřeného majetku a majetku
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nabytého pro svého zřizovatele v průběhu roku 2014, v jedné kopii, dle inventarizačních
položek na syntetické účty s vyčíslením celkového ocenění.
Při inventarizaci majetku se postupuje dle Směrnice o inventarizaci č. 3/2011. Členové
inventarizační komise jsou povinni postupovat dle vyhlášky č. 270/2010 Sb. a dle Směrnice o
inventarizaci č. 3/2011 obce Skoronice. Za tímto účelem jsou povinni se s oběma předpisy
seznámit. IK jsou povinny seznámit s touto směrnicí a závaznými vzorovými tiskopisy všechny
členy DIK do 16. 12. 2014. Členové inventarizační komise včetně předsedy se zúčastní
proškolení k provádění inventarizace dne 16. 12. 2014 v budově obecního úřadu od 16.30
hodin a svoji účast potvrdí podpisem na prezenční listině účastníků proškolení.
K zajištění inventarizace se zřizují tyto inventarizační komise:
UIK:
Předseda: ing. Marie Horehleďová
Členové:
Pavel Bíla
Lukáš Plachý
DIK č. 1- obecní úřad, provede inventarizaci těchto účtů:
018 včetně 079, 019 včetně 078, 021 včetně 081, 022 včetně 082, 028 včetně 088 , 031,
032, 042, 069,112,231, 261, 262, 263, 311, 314, 315, 316,321, 331, 336, 337, 342, 344, 345,
346, 348, 349, 373, 374, 377, 378, 388, 389, 401, 403, 406, 407, 451, 472, 902, 903,942, 943,
972, 973
Předseda: Marie Půčková
Členové: Jan Grombíř
Stanislav Smištík
DIK č. 2 – hasičská zbrojnice-SDH, provede inventarizaci těchto účtů:
028 0023 včetně 0880023, 902 0111
Předseda: Marek Vašíček
Členové: František Kuchař
Václav Křížka
Stanislav Krist
DIK č. 3 – obecní knihovna + volnočasové centrum – I. patro budovy bývalé ZŠ provede
inventarizaci
těchto účtů:
018 0021, 028 0024 včetně 088 0024, 902 0112
028 0021 včetně 088 0021, 902 0114
Předseda: Pavel Bíla
Člen:
Renáta Ticháčková
DIK č. 4 – muzeum, provede inventarizaci
těchto účtů:
028 0025 včetně0880025, 902 0113
Předseda: Petr Holcman
Člen:
Lukáš Plachý
Druh majetku: pozemky, budovy a stavby, samostatné movité věci a soubory movitých věcí,
drobný dlouhodobý hmotný majetek, dlouhodobý hmotný majetek, ostatní dlouhodobý
hmotný majetek, nehmotný dlouhodobý majetek, drobný nehmotný dlouhodobý majetek,
zásoby, nedokončený dlouhodobý majetek, zásoby, pokladní hotovost, ceniny, hotovost,

4

běžné účty, pohledávky, závazky, vlastní zdroje, podrozvahové evidence ostatní majetek /
časové rozlišení, nehmotný majetek/
Likvidační komise:
Předseda: Jan Grombíř
Členové: Marek Vašíček
Petr Holcman
Usnesení č. 7/2/2014
ZO Skoronice schvaluje plán inventur a složení inventarizačních komisí a likvidační komise
k 31. 12. 2014
Hlasování č. 6: pro 7, proti 0, zdržel se 0

K bodu č. 8. Projednání a schválení rozpočtu obce na rok 2015
Rozpočet na rok 2015 je sestavován jako vyrovnaný. Finanční výbor projednal návrhu
rozpočtu obce na rok 2015, příjmy a výdaje celkem ve výši 6 040 000,- Kč. předpokládaný
zůstatek bankovního účtu k 31. 12. 2014 ve výši 770 000,- Kč, roční splátky úvěru na
kanalizaci ve výši 594 000,- Kč. Návrh rozpočtu nezahrnuje investiční příjmy a výdaje z
dotačních zdrojů. Návrh rozpočtu byl zveřejněn na úřední desce v době od 28. 11.2014 do
15. 12. 2014 i v elektronické podobě.
Usnesení č. 8/2/2014
ZO Skoronice schvaluje rozpočet obce Skoronice dle paragrafů na rok 2015, příjmy ve výši
Kč 5.864.000,-, financování 176.000,-, celkové zdroje 6.040.000,- a celkové výdaje
6.040.000,- Kč.
Hlasování č. 7: pro 7, proti 0, zdržel se 0

K bodu č. 9. Projednání a schválení návrhu rozpočtového výhledu obce Skoronice na roky
2016-2018
Rozpočtový výhled na rok 2016 – 2018 je sestavován jako vyrovnaný. Je předpokládán menší
výpadek v příjmových položce: odvody z loterií a výherních hracích přístrojů.
Byl zveřejněn na úřední desce i v elektronické podobě od 28. 11. 2014 do 15. 12. 2014.
Usnesení č. 9/2/2014
ZO Skoronice schvaluje rozpočtový výhled obce Skoronice na roky 2016-2018
Hlasování č. 8: pro 7, proti 0, zdržel se 0

K bodu č. 10. Smlouva o provozování kanalizace mezi Svazkem obcí Kelčany, Milotice,
Skoronice, Vacenovice, Vlkoš a obcí Skoronice
Starostka seznámila přítomné s výše uvedenou smlouvou. Ode dne 1. 12. 2014 převzal
provozování ČOV Milotice a kanalizace v obcích Milotice, Skoronice, Vacenovice a Vlkoš
Dobrovolný Svazek obcí Kelčany, Milotice, Skoronice, Vacenovice, Vlkoš. Z důvodu, že
kanalizace je ve vlastnictví obcí, je nutné schválit smlouvu o provozování.
Usnesení č. 10/2/2014
ZO Skoronice schvaluje smlouvu o provozování kanalizace mezi DSO Kelčany, Milotice ,
Skoronice, Vacenovice, Vlkoš a obcí Skoronice
Hlasování č. 9: pro 7, proti 0, zdržel se 0
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K bodu č. 11. Projednání návrhu rozpočtu DSO Kelčany, Milotice, Skoronice, Vacenovice,
Vlkoš na rok 2015
Starosta obce seznámila přítomné s návrhem rozpočtu DSO Kelčany, Milotice Skoronice,
Vacenovice, Vlkoš.
Usnesení č. 11/2/2014
ZO Skoronice bere na vědomí návrh rozpočtu DSO Kelčany, Milotice, Skoronice,
Vacenovice, Vlkoš na rok 2015
K bodu č. 12. Projednání návrhu rozpočtu DSO Severovýchod na rok 2015
Starostka obce seznámil přítomné s návrhem rozpočtu DSO Severovýchod na rok 2015.
Usnesení č. 12/2014
ZO Skoronice bere na vědomí návrh rozpočtu DSO Severovýchod na rok 2015
K bodu č. 13. Projednání návrhu rozpočtu Mikroregionu Nový Dvůr na rok 2015 a
rozpočtový výhled na roku 2016-2018
Starostka obce seznámila přítomné s návrhem rozpočtu Mikroregionu Nový Dvůr na rok
2015 a s návrhy rozpočtového výhledu na roky 2016-2018.
Usnesení č. 13/2014
ZO Skoronice bere na vědomí návrh rozpočtu Mikroregionu Nový Dvůr na rok 2015 a
rozpočtový výhled na roky 2016-2018.
K bodu č. 14. Schválení smlouvy na sponzorský dar od Moravských naftových dolů Hodonín
Moravské naftové doly nabídly obci v rámci dobrého partnerství sponzorský dar ve výši
100 000,- Kč na projekt v oblasti životního prostředí (např. výsadba stromů a zeleně) nebo
pro činnost mládeže. Byl podán projekt na vybavení obou kluboven v 2.NP bývalé školy a
doplnění mobiliáře v knihovně. Jde především o nábytek a pomůcky, pokud to výše dotace
dovolí, bude pořízena skautům i výpočetní technika.
Usnesení č. 14/2/2014
ZO Skoronice schvaluje smlouvu o sponzorském daru mezi obcí Skoronice a MND Hodonín
Hlasování č. 10: pro 7, proti 0, zdržel se 0
K bodu č. 15. Žádost Josefa Ingra, Skoronice čp. 133, o příspěvek ve výši Kč 4.000,- na
zámkovou dlažbu na budování chodníku
Chodníky jsou v majetku obce, iniciativou občanů bude zlepšena jejich kvalita i vzhled,
starostka doporučila příspěvek vyplatit.
Usnesení č. 15/2/2014
ZO Skoronice schvaluje příspěvek Josefu Ingrovi na zámkovou dlažbu na chodník před dům
čp. 133, s podmínkou, že předloží doklady o zakoupeném materiálu.
Hlasování č. 11: pro 7, proti 0, zdržel 0
K bodu č. 16. Různé
a) Informace o výstupech projektu podpořeného Ministerstvem kultury
Starostka seznámila přítomné s projektem podpořeným Ministerstvem kultury s názvem
„Jízdou králů jedem k vám - doplnění expozice jízdy králů v obecním muzeu Skoronice“, kde
celkový rozpočet byl 70.000,- Kč, dotace ve výši Kč 49.000,-Kč. Do muzea byly nakoupeny:
obraz Jízda králů, turecký a vyšívaný šátek pod sedlo koně, baner jízda králů, věneček +
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korunka pro krále, pánské slovácké boty, pánský kroj jezdce jízdy králů, skříňka na potraviny,
kolovrátek, polička na nádobí do kuchyně, puzzle, pexeso a kostky s motivy Jízdy králů.
b) Informace o provozování kanalizace a čistírny odpadních vod, zpráva z valné hromady
Svazku obcí a valné hromady Mikroregionu Nový Dvůr
Ke dni 1. 12. 2014 převzal provozování systému odkanalizování obcí sdružených ve Svazku
obcí (s výjimkou Kelčan) DSO Kelčany , Milotice, Skoronice, Vacenovice, Vlkoš. V současné
době probíhá rušení smluvního vztahu občanů se společností Vodovody a kanalizace
Hodonín na odvod odpadních vod (stočné) a uzavírání nových na dodávku vody (vodné).
Zároveň jsou uzavírány smlouvy na stočné se Svazkem obcí. Občané jsou informování
prostřednictvím webových stránek obce, hlášení v místním rozhlase a letáčkem v kanceláři
při podepisování nových smluv.
K řešení korekce Ministerstva financí ČR ve výši 10 miliónů korun za chyby při výběrovém
řízení na dodavatele stavby byla podepsána smlouva s advokátní kanceláří. Ta připravuje
podklady pro napadení tohoto rozhodnutí a jednání s poskytovatelem dotace. Podle
vyjádření zástupců advokátní kanceláře je rozhodnutí o dotaci chybné.
Valná hromada zvolila nové vedení Svazku. Předsedou svazku byl zvolený ing. Pavel Něnička,
zastupitel obce Vlkoš, místopředsedou Svazku Mgr. Josef Levek, starosta obce Milotice. Jako
účetní byla přijata paní Marie Lungová, kancelář Svazku bude v přízemí obecního úřadu ve
Vlkoši.
Dalším bodem jednání bylo řešení dluhu obce Kelčany, jejichž nezaplacený podíl na
nákladech na budování ČOV a kanalizace dosahuje cca 2 miliony korun. Návrh Svazku na
řešení je stanovení splátkového kalendáře, který by vedl k postupnému vyrovnání dluhu.
Přítomný starosta obce Kelčany pan Radim Konečný vysvětlil finanční situaci obce a přístup
zastupitelstva k tomuto závazku. Požadavek Svazku na stanovení splátkového kalendáře a
návrh úhrady v minimální roční výši 100 000,- Kč předloží k vyjádření zastupitelstvu obce
Kelčany.
Hlavním bodem jednání Shromáždění starostů a místostarostů Mikroregionu Nový Dvůr byla
volba vedení mikroregionu. Předsedkyní mikroregionu byla zvolena ing. Bačíková, starostka
obce Vacenovice, místopředsedou byl zvolený Jan Grombíř. Nahromaděné problémy
mikroregionu - manažer, absence žádostí o dotaci, stanovy a jednací řád - začne řešit nové
vedení v lednu 2015.
c) Informace o zadání zpracování projektové dokumentace na chodníky a přípravě
projektových žádostí v roce 2015
Pozemky vyčleněné pro budování chodníku, jejich majitelé a postup při převodu pozemků na
obec.
1. Chodník: Od Dovrtil Antonín č.p. 166, pozemek p.č. 708 po Lunga Miroslav č.p. 110,
pozemek p.č. 716 - šíře 150 cm
Dovrtil Ant. p.č. 708 - pozemky před domem p.č. 706 - vlastnící: Zenegro Čejč , 703/10 Zenegro Čejč-pozemky prodají ; 703/9 - Rybová Marie č.p. 15; -jednat o prodeji
Ingr Stanislav p.č. 709/2 - pozemek před domem 703/5- jednat o prodeji
Fojtík Milan p.č. 710/2 - pozemek před domem 703/1 - Jihomoravský kraj
Římskokatolická farnost Vlkoš - před domem je chodník
Šupová Lenka (Lungovi) p.č. 116 - pozemek před domem 703/1 - Jihomoravský kraj

7

Jihomoravský kraj převede svůj pozemek p.č. 703/1 bezúplatně na obec po realizaci stavby.
Vzhledem k tomu, že na pozemku 703/1 je i stávající chodník, je potřeba na základě
geometrického plánu po realizaci stavby převést na obec celý pozemek. Před realizací stavby
(pro stav. povolení) je potřeba uzavřít s JMK smlouvu o právu provést stavbu na cizím
pozemku. Žádost o uzavření smlouvy s JMK musí být doložena stanoviskem SuS Hodonín
(posouzení záměru).
2. Chodník: Od Hovolán (Plachý Luboš) po hřbitov (viz mapka) - šíře 150 cm
- pozemek p.č. 222/3 vlastník Plachý Lubomír
- pozemek p.č. 222/2 vlastník Plachý Lubomír
- pozemek p.č. 222/1 vlastník Obec Skoronice
3. Asfalt kolem obchodu (viz mapka) -šíře 150 cm
kolem obchodu - pozemek p.č. 43/1 vlastník obec
Na základě rozpravy bylo rozhodnuto zadání zpracování projektová dokumentace na
chodníky u bodu č. 1 a 2. Zpracování projektové dokumentace na chodníky u obchodu a
a v okolí školy bude zadáno teprve po schválení studie koncepční úpravy uvedeného
prostranství.
d) Akce
Předvánoční zpívání a koštování
Předvánoční zpívání bude v pátek 19. 12. 2014 v 17 hodin. Vystoupí skoronští žáci ZUŠ
Vracov, smíšený pěvecký sbor Jaroslav ze Bzence předvede vánoční hru se zpěvy.Vinařský
spolek Skoronice připraví ochutnávku mladých vín. Zastupitelé se k přípravě sejdou v 15
hodin.
Silvestrovské pábení aneb pochod za prasátkem 31.12. 2014
Jednotliví zastupitelé obce mají rozděleny úkoly a odpovědnost členů následovně:
- mobiliář (stavění stanu, výdejních stánků, odpadkových košů a kulis, kotle) - Jan Grombíř
- dřevo na topení, stavba hranice a hořících špalků - Marek Vašíček
- příprava a výdej všech jídel - ing. Půčková, ing. Horehleďová
- příprava a výdej svařeného vína, čaje, prodej postřižinského piva - Pavel Bíla
- pokladny, hlídání vstupu do areálu, úklid během akce - Petr Holcman
- ozvučení, hudební doprovod, prodej propagačních materiálů - Lukáš Plachý
Místostarosta informoval o aktuálních záležitostech, další budou řešeny v rámci schůzky
s občany 17. 12. 2014 v 17.30 hodin.
Usnesení 16/2/2014
ZO Skoronice bere na vědomí.
bod 16. Různé - Podněty a návrhy občanů
Zastupitel Petr Holcman upozornil na skutečnost, že vlivem bobřích hrází v potoce Hruškovici
stoupá hladina toka a znemožňuje odtok vody z náhonu.
Dále připomněl, že v lese není dosud rozhrnuta hlína.
Pan Antonín Borýsek Petru Holmanovi sdělil, že má zájem o využívání pozemku okolo
obslužné komunikace (kanalizace).
Pan Vojtěch Klajba vznesl dotaz, jestli by ve spodní části uličky vedoucí k Macháčku nemohl
být z důvodu větší bezpečnosti přechod pro chodce. Zastupitel Lukáš Plachý mu sdělil, že
předpisy neumožňují obci přechod vybudovat, protože přechod musí spojovat chodníky po
obou stranách. A chodník mám jen na jedné straně.
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Pan Aleš Rajsigl upozornil na měřič rychlosti od Milotic, který je zarostlý keři a nesplňuje svůj
účel. Navrhl, aby se buď měřič odstranil nebo dřeviny upravily tak, aby byl měřič dostatečně
viditelný.
Místostarosta Jan Grombíř seznámil přítomné se srovnávací tabulkou vývozu SKO a BRKO
za jednotlivé obce Kyjovska. Ve srovnání za 10 měsíců letošní roku činí pokles směsného
odpadu oproti průměru za léta 2011-2012 pouze 6 %.
Vojtěch Klajba navrhl před vývozem vyhlásit místním rozhlasem, aby občané nevyváželi
popelnice, které nebudou plné. Protože jak sdělil místostarosta, firma Ekor sváží odpad
Skoronic zároveň s odpadem Vlkoše, váží ho dohromady a rozpočítává podíl odpadu
jednotlivých obcí podle počtu vyvážených popelnic.
Na závěr starostka poděkovala přítomným za účast a zasedání v 19,30 ukončila.
Zapsala:
Marie Řiháková
Ověřovatelé zápisu: Jan Grombíř
Marek Vašíček
Ing. Marie Půčková, starostka

Ve Skoronicích 22. 12. 2014
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