Zápis
ze 6. zasedání zastupitelstva obce Skoronice konaného dne 27. 8. 2015 od 18,00 hodin
Přítomni: Ing. Marie Půčková, Jan Grombíř, Marek Vašíček, Pavel Bíla, Petr Holcman
Omluveni: Ing. Marie Horehleďová, Lukáš Plachý
K bodu č. 1. Zahájení, schválení programu a kontrola usnesení
Zasedání zahájila starostka obce Ing. Marie Půčková, přivítala přítomné, zvláště zástupkyni
Kyjovského Slovácka v pohybu paní Hanu Horňákovou 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 je
zastupitelstvo usnášeníschopné.
Starostka přečetla navržený program.
Program:
1. Zahájení, schválení programu a kontrola usnesení
2. Schválení ověřovatelů zápisu a zapisovatelky
3. Hospodaření obce ke 31. 7. 2015
4. Rozpočtové opatření č. 6/2015
5. Rozpočtové opatření č. 7/2015
6. Rozpočtové opatření č. 8/2015
7. Smlouva s JMK o právu provést stavbu
8. Smlouva o zřízení věcného břemene (Ingr)
9. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene (Špaček)
10. Smlouva o příspěvku pro MAS Slovácko v pohybu
11. Projednání stanov Svazku obcí Kelčany, Milotice, Skoronice, Vacenovice, Vlkoš
12. Infomace o zahájení jednání ve věci pozemkových úprav
13. Informace o posouzení stavu krovů kostela
14. Projekty, projektové žádosti a obdržené dotace
15. Aktuálně realizované projekty
16. Akce obce a mikroregionu do konce roku
17. Žádosti a podněty občanů
18. Různé
Navržený program byl jednohlasně schválen.
Usnesení č. 1/6/2015
ZO Skoronice schvaluje navržený program
Hlasování č. 1: pro 5, proti 0, zdržel se 0

Kontrola usnesení:
Usnesení č. 13/5/2015
Zastupitelstvo obce Skoronice schvaluje přijetí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje
ve výši 400 000,- Kč na akci „Stavební úpravy hasičské zbrojnice“v rámci Dotačního
programu JMK na požární techniku a věcné prostředky k řešení mimořádných událostí
JSDHO na období 2013-2016 za podmínek návrhu smlouvy o poskytnutí dotace
z rozpočtu Jihomoravského kraje. Pověřuje starostku podpisem smlouvy. – Smlouva ze
strany obce i kraje je podepsaná a peníze máme na účtě.

Usnesení č. 14/5/2015
Zastupitelstvo obce Skoronice schvaluje přijetí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje
ve výši 81. 000 Kč na akci „Hýlom hálom, horní dolní, domácí aj přespolní…“ v rámci
projektu „Propagace a materiální zabezpečení obecní expozice a živé prezentace jízdy
králů v Kyjově 2015“ za podmínek návrhu smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu
Jihomoravského kraje. Pověřuje starostku podpisem smlouvy. – Smlouva ze strany obce
je podepsaná, čekáme na podpis smlouvy ze strany JMK a poukázání peněz na účet.
Usnesení č. 15/5/2015
Zastupitelstvo obce Skoronice schvaluje přijetí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje
z Programu rozvoje venkova ve výši 200 000 Kč na akci „Vybudování hlavního vstupu
a úprava dvorního átria bývalé školy“ za podmínek návrhu smlouvy o poskytnutí dotace
z rozpočtu Jihomoravského kraje. Pověřuje starostku podpisem smlouvy. - Smlouva ze
strany obce je podepsaná, čekáme na podpis smlouvy ze strany JMK a poukázání peněz na
účet.
Usnesení č. 16/5/2015
Zastupitelstvo obce Skoronice schvaluje kupní smlouvu se Zenergo a.s. Čejč a pověřuje
starostku podepsáním smlouvy. - Po doplnění údajů o schválení smlouvy zastupitelstvem
obce nám bude smlouva ze strany Zenergo a.s. předložena k podpisu, cca do 14 dnů.
Usnesení č. 17/5/2015
ZO Skoronice schvaluje poskytnutí příspěvku MěÚ Kyjov ve výši 4 540, -Kč na služby
sociální prevence a pověřuje starostku podepsáním smlouvy. – Čekáme na zaslání smlouvy
z MěÚ Kyjov.
Usnesení č. 21/5/2015
ZO Skoronice schvaluje Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene
s firmou E-ON a pověřuje starostku podepsáním smlouvy. – Smlouva podepsána a
odeslána (týkala se věcného břemene LD Osvětimany, kde je obec členem)
K bodu č. 2. Schválení ověřovatelů zápisu a zapisovatelky
Starostka navrhla jako ověřovatele zápisu Jana Grombíře a Pavla Bílu, jako zapisovatelku
Marii Řihákovou.
Usnesení č. 2/6/2015
ZO Skoronice schvaluje ověřovatele zápisu Jana Grombíře a Pavla Bílu, jako
zapisovatelku Marii Řihákovou
Hlasování č. 2: pro 5, proti 0, zdržel se 0

K bodu č. 3. Hospodaření obce k 31. 7. 2015
Starostka seznámila přítomné s hospodařením obce ke dni 31. 7. 2015.
Hospodaření obce k 31. 7. 2015
Konečný zůstatek u KB
ČMZRB
ČNB
Stav pokladny
Příjmy celkem k 31. 7. 2015
Výdaje celkem k 31. 7. 2015

1.821.112,18 Kč
471,93 Kč
48.492,40 Kč
23.662,- Kč
4.649.113,37 Kč
3.392.152,12 Kč

Skutečné příjmy rozpočtového určení daní (RUD) k 31.7. 2015 oproti roku 2014 jsou nižší o
123 tisíc Kč. Srovnání plánovaných a skutečných příjmů RUD k 31. 7. 2015 je následující:
schválený rozpočet příjmů roční
5092 tis. Kč
skutečně získané příjmy z RUD k 31. 7.
2995 tis. Kč
plánované % příjmů k 31. 7. z ročního rozpočtu RUD
58, 3 %
skutečné % příjmů k 31. 7 z ročního rozpočtu RUD
58, 9 %
Usnesení č. 3/6/2015
ZO Skoronice bere na vědomí hospodaření ke dni 31. 7. 2015

K bodu č. 4. Rozpočtové opatření číslo 6/2015
Starostka seznámila přítomné s rozpočtovým opatřením číslo 6/2015 navýšení příjmů i výdajů
o 0 Kč, které bylo jednohlasně schváleno.
Usnesení č. 4/6/2015
ZO Skoronice schvaluje rozpočtové opatření číslo 6/2015 navýšení příjmů i výdajů o
0 Kč.
Hlasování č. 3: pro 5, proti 0, zdržel se 0

K bodu č. 5: Rozpočtové opatření číslo 7/2015
Starostka seznámila přítomné s rozpočtovým opatřením číslo 7/2015 navýšení příjmů i výdajů
o 100,- Kč, které bylo jednohlasně schváleno.
Usnesení č. 5/6/2015
ZO Skoronice schvaluje rozpočtové opatření číslo 7/2015 navýšení příjmů i výdajů o
100,- Kč.
Hlasování č. 4: pro 5, proti 0, zdržel se 0

K bodu č. 6: Rozpočtové opatření číslo 8/2015
Starostka seznámila přítomné s rozpočtovým opatřením číslo 8/2015 navýšení příjmů i výdajů
o 400.000,- Kč, které bylo jednohlasně schváleno.
Usnesení č. 6/6/2015
ZO Skoronice schvaluje rozpočtové opatření číslo 8/2015 navýšení příjmů i výdajů o
400.000,- Kč.
Hlasování č. 5: pro 5, proti 0, zdržel se 0

K bodu č. 7: Smlouva s JMK o právu provést stavbu
Starostka seznámila přítomné se smlouvou s JMK o právu provést stavbu na pozemku parc. č.
703/1 v katastrálním území Skoronice – chodník podél silnice III/4255.
JMK je vlastníkem pozemku, na kterém chce obec udělat chodník. Smlouva upravuje
podmínky provedení stavby a následné řešení vlastnictví (JMK převede část pozemku
s chodníkem bezúplatně do majetku obce).
Smlouva byla jednohlasně schválena.
Usnesení č. 7/6/2015ZO Skoronice schvaluje smlouvu s JMK o právu provést stavbu na
pozemku parc.č. 703/1 v k.ú. Skoronice – chodník podél silnice III/4255 a pověřuje
starostku podepsáním smlouvy.
Hlasování č. 6: pro 5, proti 0, zdržel se 0

K bodu č. 8: Smlouva o zřízení věcného břemene – přípojka NN, Ingr Marek
Starostka seznámila přítomné s výše uvedenou smlouvou o zřízení věcného břemene
s E-ONEM, týkající se přípojky NN k novostavbě Marka Ingra – přípojka NN vede přes
pozemky ve vlastnictví obce, proto je nutné uzavřít smlouvu o věcném břemeni.
Výše uvedená smlouva byla jednohlasně schválena.
Usnesení č. 8/6/2015
ZO Skoronice schvaluje smlouvu se společností E-ON o zřízení věcného břemene
týkající se stavby „Skoronice, přípojka NN, Ingr“ a pověřuje starostku podpisem
smlouvy.
Hlasování č. 7: pro 5, proti 0, zdržel se 0

K bodu č. 9. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene
Na místě domu č. p. 51, vlastník Špačková Ludmila z Vlkoše, bude stavět novostavbu její
syn. E-ON ruší stávající přípojku na konzole, přípojka bude na sloupě na pozemku
Špačkových parc. č. 19. Vedení NN půjde přes obecní pozemky parc. č. 703/7 a 14.
Usnesení č. 9/6/2015
ZO Skoronice schvaluje Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene stavby
„Skoronice, úprava NN, Špaček“ a pověřuje starostku podpisem smlouvy.
Hlasování č. 8: pro 5, proti 0, zdržel se 0

K bodu č. 10. Smlouva o příspěvku pro MAS Kyjovské Slovácko v pohybu
Host zasedání, paní Hana Horňáková z MAS Kyjovské Slovácko v pohybu, představila
prezentaci Kyjovského Slovácka v pohybu, v níž uvedla přínos MAS pro obce Kyjovska, a
vysvětlila důvody navýšení příspěvku z původní 5,- Kč na 20,-/1 obyvatele. Také
zodpověděla dotazy zastupitelů ohledně současných možností, které může MAS nabídnout
obcím. Zastupitelé návrh uvedené smlouvy obdrželi v materiálech pro zasedání, takže s ním
byli seznámeni.
Usnesení č. 10/6/2015
ZO Skoronice schvaluje Smlouvu – příspěvek pro MAS Kyjovské Slovácko v pohybu a
pověřuje starostku podepsáním smlouvy
Hlasování č. 9: pro 5, proti 0, zdržel se 0

K bodu č. 11. Projednání stanov Svazku obcí Kelčany, Milotice, Skoronice, Vacenovice,
Vlkoš změna č. 2
Starostka seznámila přítomné se změnami stanov DSO Kelčany, Milotice, Skoronice,
Vacenovice, Vlkoš.
Ve stanovách Svazku Kelčany, Milotice Skoronice, Vacenovice, Vlkoš byly provedeny
v součinnosti s právníkem úpravy a aktualizace na současné podmínky.

Usnesení č. 11/6/2015
ZO Skoronice schvaluje Změnu č. 2 Stanov Svazku obcí Kelčany, Milotice, Skoronice,
Vacenovice, Vlkoš
Hlasování č. 10: pro 5, proti 0, zdržel se 0

K bodu č. 12. Informace o zahájení jednání ve věci pozemkových úprav
Zastupitel obce Skoronice Marek Vašíček informoval o jednání ohledně zahájení
pozemkových úprav, kterého se za obec účastnil spolu se starostkou a místostarostou.
V úterý 11. srpna 2015 proběhla první pracovní schůzka s vedením Pozemkového úřadu ve
věci komplexních pozemkových úprav. Pozemkový úřad vypsal výběrové řízení na
zpracovatele pozemkových úprav, do konce roku 2015 bude vybraný nejlepší z uchazečů.
Začátkem roku 2016 se bude konat úvodní jednání, v rámci něhož proběhne volba sboru
zástupců vlastníků pozemků. Předpokládaný počet členů sboru je 5 osob. Jednoho člena do
sboru nominuje obec, jednoho člena Pozemkový úřad, další členové budou voleni z řad
vlastníků půdy. Předpokládaná doba realizace úprav je cca 2-3 roky (zaměření skutečného
stavu, šetření obvodů 2016, společná zařízení, návrh nového uspořádání pozemků 2017,
dokončení v roce 2018). V případě souhlasu majitelů pozemků budou vtaženy do
pozemkových úprav (navzdory původnímu záměru Pozemkového úřadu) i plánované lokality
k zastavění - Na Kusách a Záhumenice a vinařská kolonie Vinohrádky. V rámci
pozemkových úprav přejde do vlastnictví obce státní půda nacházející se v katastru obce.
Pozemkový úřad v případě potřeby vykoupí pro společná zařízení půdu od vlastníků. Obec
schvaluje plán společných zařízení - komunikace pro přístup k pozemkům, biokoridory,
protipovodňové a protierozní opatření apod.
Manuál k pozemkovým úpravám a zápis z jednání s Pozemkovým úřadem bude zveřejněn na
webových stránkách obce Skoronice.
Usnesení č. 12/6/2015
ZO Skoronice bere na vědomí informace o zahájení pozemkových úprav
K bodu č. 13. Informace o posouzení stavu krovů kostela
Na základě předběžné dohody s farností byla vypracována Ing. Kurdíkem (autorizovaný
inženýr mj. pro statiku a dynamiku staveb) zpráva z kontrolní prohlídky konstrukce krovu
kostela sv. Floriána ve Skoronicích. Účelem prohlídky bylo ověření rozsahu a závažnosti
poruch střešní konstrukce.
Pan Hradil doplnil, že vhodnější než investovat do provizorní opravy je šetřit prostředky na
výměnu celé střechy, nacenění bude mít k dispozici začátkem roku 2016, podle ing. Kurdíka
se odhadem jedná o 2-3 miliony. Současný stav krovů se na statice budovy neprojevuje,
zhoršující se stav bez oprav za 5-8 let už vliv mít může. Dále pan Hradil informoval o řešení
prasklin na nové fasádě.
Usnesení č. 13/6/2015
ZO Skoronice bere na vědomí informace o stavu konstrukce krovu kostela sv. Floriána,
který je v majetku obce
K bodu č. 14. Projekty, projektové žádosti a obdržené dotace
Projekty, projektové žádosti a obdržené dotace
a) podpořené projektové žádosti podané v 1. pololetí 2015
JMK - podpořený projekt na rekonstrukci hasičské zbrojnice částkou 400 000,- Kč.
Na dotaci je podepsaná smlouva, finanční prostředky byly poukázány na účet obce.
JMK - podpořený projekt na úpravu atria bývalé školy a vybudování bočního vchodu částka 200 000,- Kč. Smlouva na dotaci je na podpisu, čekáme na převod finančních
prostředků
JMK - podpora nemateriálního dědictví lidstva zapsaného na reprezentativním seznamu
UNESCO - kroj jezdce jízdy králů, skříň na materiály k jízdě králů, dřevěný kůň do
muzea, 2 ks prodejní stánek, nástěnný kalendář jízdy králů, prezentační akce při
příležitosti jízdy králů na Slováckém roku.

b) dotační možnosti a projekty 2. pololetí 2015
MMR - opravy sakrálních památek. Byla podána žádost na opravu kapličky u kostela,
nebyla podpořena
SFDI - je zpracovaná žádost na 85% podporu budování chodníků - od hřbitova na
Hovolány ; od Dovrtilového k faře. Výzva k podání projektů bude koncem měsíce
září, v případě přiznání podpory realizace jaro-léto 2016. Předpokládané náklady
cca 650 000,- , spolufinancování obce 98 000,- .
MK - podpora lidové kultury, dotační titul bude vypsaný v září. V minulých letech byl
tento dotační titul využit na tvorbu propagačních materiálů jízdy králů-publikace
Barevný klapot podkov, baner jízdy králů, puzzle, kostky, pexesa, 70 000,- jsme
dostali na pořádání jízdy králů v roce 2013.
Možnosti pro letošní rok jsou: dokumentace, identifikace a prezentace projevů
tradiční lidové kultury, mimořádné počiny ve všech oblastech tradiční lidové
kultury
OPŽP- Ministerstvo živ. prostředí prostředním operačního programu v 15. výzvě podporuje
do výše 60% nákladů výsadbu a obnovu parku, úpravu veřejných
prostranství. Minimální náklady projektu jsou 200 000,- Kč. Příjem žádostí je do
14. 10. 2015. Obec uvažuje o podání žádosti na dotační podporu obnovy a realizace
parčíku před Rajsiglovým č. 149 a v okolí obchodu a hospody.
V případě přiznání podpory by se úpravy a výsadba prováděly v roce 2016.
Spolufinancování obce by činilo cca 80.000,- Kč.
Usnesení č. 14/6/2015
ZO Skoronice bere na vědomí projekty, projektové žádosti a obdržené dotace

K bodu č. 15. Aktuálně realizované projekty
a) Dotované projekty a práce
HASIČSKÁ ZBROJNICE- zajištění statiky a oprava. Projektovaná cena na rekonstrukci
budovy byla ve výši 1 54.925,- , vysoutěžená cena činí 1.171.714,-. Tuto nabídku podala
Kala s. r.o., Kyjov, která stavbu zahájí na přelomu září 2015. Předpokládaná doba realizace
stavby je říjen 2015 - březen 2016. Financování stavby je zajištěno dotací JMK ve výši
400.000,- Kč a vlastními zdroji z rozpočtu na rok 2015. Část nákladů na stavbu – cca
150 000,- Kč bude uhrazena z rozpočtu obce na rok 2016.
VYBUDOVÁNÍ BOČNÍHO VSTUPU A ÚPRAVA ÁTRIA BÝV. ŠKOLY
Projektová cena za rekonstrukci činila 653 000,- Kč. Výběrové řízení vyhrála firma
Renova Hodonín s nabídkou 523 000,- Kč. Původní projekt úprav byl vypracovaný
v roce 2011 a tedy již neodpovídal záměrům obce na celkovou úpravu prostranství kolem
školy a obchodu. Po dohodě s finančním výborem bylo přistoupeno ke změně stavby před
dokončením, která rozšířila původní záměr o vybudování přístupových chodníků tak,
aby projekt řešil novou koncepci úpravy chodníků a úpravu veřejných prostranství v okolí
školy, obchodu a hospody. Celkové náklady za stavbu budou činit 644.000,- , to znamená,
že za méně než projektovanou cenu jsme navíc vybudovali chodníky na prostranství vedle
školy a zahájili celkovou úpravu této lokality. Financování:
200 000,- = dotace JMK, 444 000,- prostředky obce z rozpočtu na rok 2015.

PODPORA NEMATERIÁLNÍHO DĚDICTVÍ UNESCO-JÍZDA KRÁLU
Výstupu projektu jsou průběžně naplňovány – byly koupeny 2 ks prodejních stánků,
byla pořízena skříň na materiály k jízdě králů – kroje, propagační materiály apod.
byl uskutečněn workshop o jízdě králů na Slováckém roku, připravuje se nástěnný
kalendář jízdy králů na rok 2016. Dalšími výstupy projektů bude pořízení kroje
jezdce JK a dřevěný kůň do muzea. Financování dotace JMK 81.000,- Kč, spolufinancování
obce 8.100,- Kč.
ZPEVNĚNÍ A ODKANALIZOVÁNÍ KOMUNIKACE NA PARCELE č. 206/1KOSÍKOVI, IŠOVI
Realizace projektu za cca 150 000,- Kč byla zahájena 20.8 2015, předpokládané ukončení
je začátek září. Na náklady vybudování komunikace a odkanalizování přilehlých nemovitostí
přispěla částkou cca 60 000,- společnost Vodovody a kanalizace Kyjov.

b) Nedotované projekty a práce
STUDIE ÚPRAVY VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ - PARČÍK PŘED
RAJSIGLOVÝM A PARČÍK
U OBCHODU
V návaznosti na zahájené úpravy veřejných prostranství zpracoval Ústav územního rozvoje
alternativní studie úpravy výše uvedených veřejných prostranství. Předpokládaná realizace
rok 2016. Náklady zatím nemáme vyčíslené, pro financování zkusíme využít dotační titul
Operačního programu životního prostředí. Viz studie úprav.
KANALIZACE NA KUSÁCH
Realizace tohoto projektu se odkládá na rok 2016 - březen, duben. Protože momentálně není
vypsaný žádný dotační titul na budování kanalizací, musel by se projekt kompletně hradit z
prostředků obecního rozpočtu. Vzhledem k tomu, část peněz rozpočtovaných na tuto stavbu
jsme použili pro jiné účely (opravy komunikací, zakoupení nářadí, nástrojů
a mobliáře apod.) a rozpočtovaná částka nepokrývá plánované náklady posouváme
realizaci tohoto projektu na jaro roku 2016 s vírou, že třeba bude vypsaný nový dotační
titul na budování kanalizace. V případě, že se tak nestane, musíme v rozpočtu na rok
2016 plánovat na tuto akci 400.000,- Kč.
Usnesení č. 15/6/2015
ZO Skoronice bere na vědomí aktuálně realizované projekty
K bodu č. 16. Akce obce a mikroregiono Nový Dvůr do konce roku
Obecní akce do konce roku 2015
Obecní dům:
- setkání s jubilanty – ti, kteří mají narozeniny od 1. 6. do 31. 12. 2015 (plán. termín 4. října)
- setkání s důchodci – plán. termín 25. října
- vánoční zpívání 19. prosince
Obecní knihovna
- probíhá výstava prací dětí ze ZŠ a MŠ na téma Jak si představuješ svého předka – výtvory
stojí rozhodně za shlédnutí
- 18. září slavnostní otevření nového přístřešku a atria školy, podzimní čtenářská kavárna
- 25. září beseda na téma „Zdravá strava“

- 13. října beseda s autorem Jiřím Jilíkem a vyhlášení vítězů výtvarné soutěže Jak si
představuješ …
- pravidelné čtenářské kavárny
Ostatní
- 5. září Burčáková zábava – Vinaři
- 6. – 13. září výstava fotografií a rodinných dokumentů nazvaná „Jak žili a hospodařili naši
předkové ve staréj skoronskéj dědině…“
Akce mikroregionu Nový Dvůr do konce roku 2015
- 28. srpna Taneční večer seniorů ve Svatobořicích
- 30. srpna v 15.00 hod slavnostní zahájení výstavy Rok ve vinohradě a furt ve sklepě konírna zámku Milotice
- 20. září 13.00 – 18.00 hodin Trh místních produktů na nádvoří zámku v Miloticích
- 26. září Eště vínko nevykyslo … aneb Burčákové putování (13.00-20.00 hodin) – jsou
zapojeny obce Vlkoš, Skoronice, Milotice, Vacenovice
- 31. prosince Silvestrovský pochod za prasátkem do Vacenovic
Usnesení č. 16/6/2015
ZO Skoronice bere na vědomí informace o akcích obce a mikroregionu do konce roku
2015.

K bodu č. 17. Žádosti a podněty občanů
Ostatní připomínky:
Pan Michal Švábek upozorňoval na dráty od amplionů bývalého obecního rozhlasu místostarosta zjistí možnosti odstranění.
Starostka uvedla další řešené připomínky občanů (instalace nových odpadkových košů,
doplnění dalších kontejnerů na plast a papír, problém volně pobíhajících psů).
Člen zastupitelstva Pavel Bíla, navrhl, aby nádoby TKO na hřbitově byly přemístěny od
hřbitovní brány, kde bývá kolem popelnic velký nepořádek. Obec je přemístí dozadu
k márnici.
Člen zastupitelstva Petr Holcman uvedl, že by bylo vhodné jednat s VSV Vracov, který jezdí
těžkou technikou po obecních komunikacích, poškozuje je a znečišťuje ovzduší vířením
prachu a zbytečně rychlou jízdou, o formě kompenzace. Místostarosta uvedl, že zástupce
VSV Vracov vyzvou k jednání o těchto záležitostech.
Pan Švábek Michal upozornil, že po celé obci je zápach z kanalizace. Místostarosta Jan
Grombíř navrhl, že vedení obce zjistí informace, jaké jsou možnosti kontroly vyvážení jímek
ze strany Svazku obcí jako provozovatele kanalizace, popř. ze strany obce.
Usnesení č. 17/6/2015
ZO Skoronice bere na vědomí žádosti a podněty občanů.
K bodu č. 18. Různé
Starostka informovala o předběžné dohodě s předsedkyní TJ Sokol Vlkoš ing. Slavíčkovou
ve věci propagace obce jakožto donátora TJ Sokol. Shodly se na formě propagace na nových
webových stránkách Sokola a potisku drobnější předmětů znakem obce
Usnesení č. 18/6/2015
ZO bere na vědomí informaci starostky.

Na závěr poděkovala starostka přítomným za účast a zasedání ve 21,00 hodin ukončila.
Zapsala:

Marie Řiháková

Ověřovatelé zápisu:

Jan Grombíř
Pavel Bíla

Ing. Marie Půčková, starostka
Ve Skoronicích 28. 8. 2015

