Zápis
z 9. zasedání zastupitelstva obce Skoronice konaného dne 25. 2. 2016 od 17,00 hodin
Přítomni: ing. Marie Půčková, Jan Grombíř, Marek Vašíček, ing. Marie Horehleďová, Petr
Holcman, Lukáš Plachý, Pavel Bíla
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. Přítomni jsou všichni členové
ZO, tudíž je zastupitelstvo usnášeníschopné.
Starostka přečetla navržený program.
1. Zahájení, schválení programu a kontrola usnesení
2. Schválení ověřovatelů zápisu a zapisovatelky
3. Hospodaření obce k 31. 1. 2016
4. Rozpočtové opatření č. 14/2015
5. Rozpočtové opatření č. 1/2016
6. Projednání a schválení zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2015
7. Vyhlášení grantů obce Skoronice na rok 2016
8. Projednání a schválení dodatku smlouvy na nákup knih
9. Prodej části pozemku p.č. 14 – záměr č. 1/2016
10. Projednání a schválení smluv o zemědělském pachtu – záměr č. 2/2016
11. Projednání a schválení smlouvy o smlouvě budoucí (Vach)
12. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene – trafostanice
13. Smlouva o smlouvě budoucí na převod podílu na nemovitém majetku
14. Projednání a schválení smlouvy s autorizovaným architektem o pořízení územní studie
15. Obecně závazná vyhláška č. 1/2016 o místních poplatcích
16. Informace o změně nařízení vlády č. 37/2003 Sb.
17. Informace o projektových žádostech
18. Žádosti a podněty občanů
19. Různé
Navržený program byl jednohlasně schválen.
Usnesení č. 1/9/2016
ZO Skoronice schvaluje navržený program
Hlasování č. 1: pro 7, proti 0, zdržel se 0
Kontrola usnesení:
Usnesení č. 11/8/2015
ZO Skoronice schvaluje Smlouvu na nakládání s odpady v obcích č. O 25/2015 a přílohu
č.1 Smlouvy č. O25/2016 se společností Ekor, s.r.o. Kyjov a pověřuje starostku podpisem
smlouvy. – Podepsána.
Usnesení č. 12/8/2015
ZO Skoronice projednání a schválení smlouvy o dílo s autorizovaným architektem o
pořízení územní studie přesunuje na příští zasedání ZO Skoronice. – viz samostatný bod
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Usnesení č. 13/8/2015
ZO Skoronice schvaluje smlouvu o právu provést stavbu stavebníků Lucie a Vladimíra
Klimkových za podmínky, že v případě nutných zásahů do komunikace uvedou
stavebníci komunikaci do původního stavu na své náklady. – Smlouva podepsána,
předána i informace o podmínkách ZO.
Usnesení č. 15/8/2015
ZO Skoronice schvaluje odměny za výkon funkce člena výboru v roce 2015 Renátě
Ticháčkové, člence finančního výboru, ve výši Kč 1.000,- a Miroslavu Chytilovi, členovi
kontrolního výboru, ve výši 1.000,- Kč – vyplaceno 18. prosince 2015.
ZO Skoronice se usneslo, že žádost Ing. Jaroslava Špačka o provedení prací na cizím
pozemku je třeba řešit prodejem pozemku, ne právem stavby na cizím pozemku, s tím,
že je nutné zjistit potřebnou šíři pozemku pro zajištění průjezdnosti. – Písemně
informován o usnesení zastupitelstva a vyzván k osobnímu jednání o velikosti pozemku,
o který by měl zájem.
Zpráva kontrolního výboru ZO – požadavek nápravy nedostatků do 31. 1. 2016
a)Dokumentace k zakázkám „Škola atrium“ a „Stavební úpravy HZ ve Skoronicích“ je
doplněna podle návrhu přijatých opatření.
b) KV doporučuje vedení obce úpravy Interní směrnice č. 1/2014 o zadávání VZ malého
rozsahu (viz kontrolní zjištění č. 2.4) - do příštího ZO

K bodu č. 2. Schválení ověřovatelů zápisu a zapisovatelky
Starostka navrhla jako ověřovatele Pavla Bílu a Jana Grombíře, jako zapisovatelku Marii
Řihákovou.
Usnesení č. 2/9/2016
ZO Skoronice schvaluje ověřovatele zápisu Pavla Bílu a Jana Grombíře, jako
zapisovatelku Marii Řihákovou
Hlasování č. 2: pro 7, proti 0, zdržel se 0

K bodu č. 3. Hospodaření obce k 31. 1. 2016
Starostka seznámila přítomné s hospodařením obce k 31. 1. 2016 – uvádí pouze stavy účtů u
bankovních ústavů. Protože není doposud uzavřen rok 2015 a otevřen rok 2016, nelze uvádět
plnění rozpočtu.
Konečný zůstatek u KB
1.973.642,01 Kč
ČMZRB
1.122,63 Kč
ČNB
11.254,50 Kč
Stav pokladny
25.406,- Kč
Dále starostka doplnila skutečný stav běžného účtu u KB k 31.12.2015 – 1.755.565,- Kč
(v rozpočtu na r. 2016 plánováno 1.404.000,-) a stav tohoto účtu k 25.2.2016 – 1.319.548,(po zaplacení faktur na opravy hasičské zbrojnice).
Usnesení č. 3/9/2016
ZO Skoronice bere na vědomí hospodaření obce Skoronice k 31. 1. 2016
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K bodu č. 4. Rozpočtové opatření č. 14/2015
Starostka seznámila přítomné s rozpočtovým opatřením č. 17/2015 navýšení příjmů i výdajů o
120.000,- Kč, které bylo jednohlasně schváleno.
Usnesení č. 4/9/2016
ZO Skoronice schvaluje rozpočtové opatření číslo 14/2015 navýšení příjmů i výdajů o
120.000,- Kč.
Hlasování č. 3: pro 7, proti 0, zdržel se 0
K bodu č. 5. Rozpočtové opatření č. 1/2016
Starostka seznámil přítomné s rozpočtovým opatřením číslo 1/2016 navýšení příjmů i výdajů
o 0 Kč, které bylo jednohlasně schváleno.
Usnesení č. 5/9/2016
ZO Skoronice schvaluje rozpočtové opatření číslo 1/2016 navýšení příjmů i výdajů o
0 Kč.
Hlasování č. 4: pro 7, proti 0, zdržel se 0

K bodu č. 6. Projednání a schválení zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření za rok
2015
Dne 1. února 2016 proběhlo konečné přezkoumání hospodaření obce Skoronice za rok 2015.
Při přezkoumání nebyla zjištěna žádná závažná rizika, která by měla dopad na hospodaření
obce. Méně závažným nedostatkem bylo nezveřejnění smlouvy na veřejnou zakázku malého
rozsahu, jejíž cena přesáhla 500 tis. Kč bez DPH, na profilu zadavatele. Týkalo se zakázky na
školu – atrium, kde byla původně cena bez DPH nižší než 500 tis. Kč a hasičské zbrojnice.
Smlouvy měly být uveřejněny do 15 dnů od jejich uzavření na profilu zadavatele.
Výsledek přezkoumání:
I. Při přezkoumání hospodaření nebyly zjištěny chyby a nedostatky uvedené
v ustanovení § 10 odst. 3 písm. c) zákona o přezkoumání hospodaření.
II. Při přezkoumání hospodaření byly zjištěny následující chyby a nedostatky, které
nemají závažnost nedostatků uvedených v ustanovení § 10 odst. 3 písm. c)
zákona o přezkoumávání hospodaření.
§ 2 odst 2 písm. c) zadávání a uskutečňování veřejných zakázek, s výjimkou úkonů
a postupů přezkoumaných orgánem dohledu podle zvláštního právního předpisu
Hlasování č. 5: pro 7, proti 0, zdržel se 0
Vzhledem k výsledku přezkoumání a skutečnosti, že účetní obce paní Řiháková odpracovala
při přípravě dokumentace k přezkoumání hospodaření hodiny přes čas, navrhla jí starostka
obce odměnu ve výši Kč 2.000,-. Byl podán protinávrh na výši 4.000,- Kč.
Hlasování č. 6 o protinávrhu: pro 5, proti 0, zdržel se 2
Usnesení č. 6/9/2016
ZO Skoronice schvaluje výsledek přezkoumání hospodaření za rok 2015 a udělení
odměny p. Řihákové ve výši Kč 4.000,-
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K bodu č. 7. Vyhlášení grantů obce Skoronice na rok 2016
V r. 2016 je na granty obce vyčleněna v rozpočtu částka 80 000,- Kč. Granty budou
poskytnuty podle pravidel stanovených zastupitelstvem obce na základě posouzení projektů
předložených žadateli. Podle zák. 24/2015 Sb., novely zák. 250/2000 Sb. o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů, musí být pravidla poskytnutí vyvěšena po dobu 30 dnů od
schválení. Poté mohou zájemci podávat žádosti. Termín podávání žádostí pro rok 2016 je od
28. března do 11. dubna 2016.
Byl podán návrh, aby byla navýšena částka určená na granty na 100.000,- Kč.
Hlasování č. 7: pro 5, proti 0, zdržel se 2
Usnesení č: 7/9/2016
ZO Skoronice schvaluje vyhlášení grantů obce Skoronice na rok 2016 v celkové výši Kč
100.000,- Kč. Projektové žádosti mohou zájemci o dotaci obce podávat v době
od 28. března do 11. dubna 2016. Na později podané žádosti nebude brán zřetel.

K bodu č. 8. Schválení dodatku smlouvy na nákup knih
Obec má v rozpočtu každoročně částku 10 000,- Kč na nákup knih do knihovny. Starostka
navrhla uzavřít dodatek ke smlouvě s Městem Hodonín, Městskou knihovou Hodonín, na
částku 8.000,- Kč jako v minulém období. Zbývající 2.000,- Kč bude mít k dispozici
knihovnice obecní knihovny na nákup regionální literatury, doporučené školní četby, popř.
knih podle zájmu čtenářů.
Usnesení č. 8/9/2016
ZO Skoronice schvaluje Dodatek č. 11 ke Smlouvě o poskytování odborných
knihovnických služeb s Městem Hodonín a stanoví částku 8.000,- Kč na nákup knih.
Pověřuje starostku podpisem tohoto dodatku.
Hlasování č. 8: pro 7, proti 0, zdržel se 0

K bodu č. 9. Prodej části pozemku p.č. 14 – Záměr č. 1/2016
Na minulém zasedání řešilo ZO žádost ing. Jaroslava Špačka, bytem Vlkoš 268, o provedení
prací na cizím pozemku (parc. č. 14, k.ú. Skoronice, ve vlastnictví obce) z důvodu výstavby
rodinného domu ve Skoronicích na p.č. 18. ZO navrhlo situaci řešit prodejem části pozemku.
Dne 29. 1. 2016 byl na úřední desce obce zveřejněn záměr obce č. 1/2016 o prodeji části
pozemku parc. č. 14, k.ú. Skoronice, o výměře 32 m² podle uvedeného zákresu. Pozemek byl
vyměřen tak, aby byla zajištěna průjezdnost do přilehlé uličky. Dne 4. 2. 2016 podal ing.
Jaroslav Špaček žádost o prodej této části pozemku.Byl vyhotoven geometrický plán pro
rozdělení pozemku. Prodejní cena je 100,- Kč za 1 m², kupující hradí zhotovení
geometrického plánu a náklady na návrh vkladu do katastru.
Usnesení č. 9/9/2016
ZO Skoronice schvaluje prodej části pozemku ve vlastnictví obce p.č. 14 o výměře
32 m2 podle vyhotoveného geometrického plánu a záměru č. 1/2016, pověřuje starostku
uzavřením této smlouvy s ing. Jaroslavem Špačkem.
Hlasování č. 9: pro 7, proti 0, zdržel se 0
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K bodu č. 10. Projednání a schválení smluv o zemědělském pachtu – záměr č. 2/2016
K záměru obce č. 2/2016 pronajmout pozemky uvedené v příloze záměru, se přihlásili VSV
Vracov a Zera Ratíškovice.
Usnesení č. 10/9/2016
ZO Skoronice schvaluje pronájem – pacht pozemků podle záměru č. 2/2016, schvaluje
uvedené pachtovní smlouvy s VSV Vracov a Zera Ratíškovice a pověřuje starostku
podpisem smluv.
Hlasování č. 10: pro 7, proti 0, zdržel se 0

K bodu č. 11. Projednání a schválení smlouvy o smlouvě budoucí (Vach)
Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene s E-ON, týkající se přípojky NN
k domu č. p. 142 Vachových – kabelové NN, venkovní NN a podp. bod NN. Připojení vede
přes pozemky obce, proto je nutné uzavřít smlouvu o věcném břemeni. Po uzavření smlouvy
bude obci Skoronice za zřízení věcného břemene poukázána jednorázová náhrada ve výši
2500,- Kč.
Usnesení č. 11/9/2016
ZO Skoronice schvaluje Smlouvu o smlouvě budoucí se společností E.ON o zřízení
věcného břemene týkající se stavby Skoronice, přípojka NN, Vach a pověřuje starostku
podpisem smlouvy.
Hlasování č. 11: pro 7, proti 0, zdržel se 0

K bodu č. 12. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene – trafostanice
Společnost E-ON žádá obec jako vlastníka pozemků parc. č. 702, 223/41 a 223/34, které jsou
v trase obnovy trafostanice „Milotice“ o souhlas ke vstupu na obecní pozemky při realizaci
stavby a o souhlas s uložením zemního kabelového vedení NN a rozpojovacích pilířů na
obecní pozemky (223/41 a 223/34) a o uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení
věcného břemene (za jednorázovou úplatu ve výši 4.000,- Kč). Nadzemní vedení NN se 2
současnými stožáry na uvedených pozemcích chtějí nahradit rozpojovacími pilíři a zemním
kabelovým rozvodem. Přechod kabelů pod asfaltovou komunikací řeší pomocí protlaků.
Usnesení č. 12/9/2016
ZO Skoronice schvaluje Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene –
trafostanice na pozemcích v k. ú. Skoronice p.č. 702, 223/41 a 223/34
Hlasování č. 12. Pro 7, proti 0, zdržel se 0

K bodu č. 13. Smlouva o smlouvě budoucí na převod podílu na nemovitém majetku
Předmětem smlouvy je převod podílu na nemovitém majetku – kanalizační sběrač pro
Skoronice, Vlkoš a Milotice (přivádějící odpadní vody na ČOV do Milotic), na kterém se
finančně podílely i obce Vlkoš a Milotice. Smlouvy na převod podílu kvůli podmínkám
donátora – Ministerstva zemědělství ČR - je možné uzavřít až po uplynutí 10 let od obdržení
dotace na vybudované dílo, záležitost je tedy řešena smlouvou o smlouvě budoucí.
Usnesení č. 13/9/2016
ZO Skoronice schvaluje Smlouvu o smlouvě budoucí na převod podílu na nemovitém
majetku s obcemi Milotice a Vlkoš a pověřuje starostku podpisem smlouvy.
Hlasování č. 13: pro 7, proti 0, zdržel se 0
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K bodu č. 14. Projednání a schválení smlouvy s autorizovaným architektem o pořízení
územní studie
Projednání této smlouvy bylo na ZO v prosinci 2015 odloženo. Nyní ing. arch. Bílý předložil
k projednání novou Smlouvu o dílo – pořízení územní studie (Skoronice Území B1 územního
plánu – lokalita Přední kusy“). Její součástí už není subdodávka Studie odkanalizování –
zpracovatel Artesia, spol.s r.o., Kyjov. Tuto studii bude obec řešit s firmou Artesia
samostatně.
Usnesení č. 14/9/2016
ZO Skoronice schvaluje Smlouvu o dílo s Ing. Arch. Vladimírem Bílým – pořízení
územní studie (Skoronice Území B1 územního plánu – lokalita Přední kusy) a pověřuje
starostku podpisem smlouvy.
Hlasování č. 14: pro 7, proti 0, zdržel se 0

K bodu č. 15. Obecně závazná vyhláška č. 1/2016 o místních poplatcích
Obecně závaznou vyhlášku (OZV) č. 1/2013 o místních poplatcích je třeba uvést do souladu
s novelou č. 266/2015 zákona o místních poplatcích. Podle zákon a č. 128/2000 Sb., o obcích
je to možné jedině novou OZV č. 1/2016, kterou vydá zastupitelstvo obce.
Bylo navrženo, aby výše uvedená OZV byla projednána na příštím zasedání ZO Skoronice po
konzultaci s odborem dozoru a kontroly veřejné správy MV ČR, Brno.
Usnesení č. 15/9/2016
ZO Skoronice bere na vědomí návrh OZV č. 1/2016 o místních poplatcích a doporučuje
její znovuprojednání a vydání na příštím zasedání ZO po konzultaci s odborem dozoru
a kontroly veřejné správy MV ČR.

K bodu č. 16. Informace o změně nařízení vlády č. 37/2003 Sb.
Od 1. 1. 2016 nabylo účinnosti nařízení vlády č. 352/2015, které novelizuje nařízení vlády č.
37/2003 Sb. o odměnách členům zastupitelstev obcí. Novela zvyšuje maximální hranici
odměn členům zastupitelstev o 3%. Výše měsíční odměny uvolněného člena ZO je dána
zákonem č. 128/2000 Sb. a nařízení vlády č. 37/2003 Sb. ve znění pozdějších předpisů.
O měsíčních odměnách neuvolněných členů ZO rozhoduje zastupitelstvo obce. Zastupitelé se
všichni shodli na tom, že výše měsíčních odměn neuvolněných členů ZO bude beze změn.
Usnesení č. 16/9/2016
ZO Skoronice bere na vědomí novelu č. 352/2015 a schvaluje zachování odměn
neuvolněným členům ZO Skoronice ve výši podle usnesení č. 9/1/2014 ze dne
12. 11. 2014
Hlasování č. 15: pro 6, proti 0, zdržel se 1

K bodu č. 17. Informace o projektových žádostech
1. Žádosti podané na podzim roku 2015 a jejich stav
a) Nadace Partnerství - Zelené oázy
Projekt na celkovou revitalizaci parku před Rajsiglovým, byl podpořený částkou 63 000,Kč. Předpokládané zahájení prací na rekonstrukci parku, vybudování mlatového chodníku
a výsadbě keřů a rostlin je koncem března 2016, ukončení prací do konce měsíce května.
b) SFDI - dotace na budování chodníků
Byl podán projekt na dva úseky chodníků v okolí kostela. Výsledek dotačního řízení
dosud nebyl zveřejněn. Předpokládáme 85% podporu na vybudování levostranného
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chodníku směrem od Dovrtilového č.p. 166, což představuje částku 300 000,- Kč.
Pravděpodobně nebude podpořena naše žádost o dotaci na chodník od Plachého směrem
ke hřbitovu - fond argumentuje chybějícím místem pro přecházení- přechod, který by oba
chodníky propojil (nemá statut přechodu, tudíž nevyžaduje osvětlení).
2. Žádosti podané v lednu - březnu 2016
a) JMK - Program rozvoje venkova, dotační titul č. 1
V rámci toho dotačního titulu byla podána žádost o podporu úpravy prostor před
mateřskou školou - dotace je určena především pro školy a školky. V případě podpory
projektu ve výši 200 000,- Kč budou vybudovány nové chodníky a parkovací místa před
školkou, vjezd do dvora a upravena zeleň před školkou. Projektované náklady realizace
jsou 650 000,- Kč
b) JMK- Program rozvoje venkova, dotační titul č. 5
Tento titul je určený na vybavení knihoven, uznatelné náklady jsou hrazeny do výše
50%, maximálně 50 000,- Kč. Dotace bude využita na pořízení nových regálů,
předpokládané náklady činí 60 000,- Kč. V případě obdržení podpory by došlo k výměně
všech starých regálů a rozšíření úložného prostoru.
c) JMK-Podpora rozvoje v oblasti kultury a památkové péče - dot. titul č. 2
Tento dotační titul podporuje nehmotné památky UNESCO ve výši 90% uznatelných
nákladů. Za 100 000,- Kč (spolufinancování 10 000,-) v plánu je pořídit další kroj do
fondu, uspořádat výstavu "Na krála, matičko na krála...", vydat stolní kalendář na rok
2017 s historickými fotografiemi a vyvolávkami a pořídit 10 sad stolů s lavicemi.
d) Státní intervenční a zemědělský fond - udržování a obnova kulturního dědictví venkova
70 % uznatelných nákladů a částku max. 700 000,- Kč je možné obdržet na opravu
kostela, hřbitovních zdí apod. Je připravena žádost (podání do 15. března 2016) na
výměnu střechy nad presbytářem kostela, rozpočet asi 380 000,- Kč.
Druhou žádost podáme na opravu hřbitovní zdi. V případě, že bude náš projekt
podpořený, s celkovými náklady cca 930 000,- bude nově vybudovaná přední zeď
hřbitova, vyměněny rozbité tvarovky v rámci celého oplocení a rekonstruována část boční
zdi, jejíž stav označil statik za havarijní.
Dále místostarosta sdělil přítomným, že se dokončují práce na hasičské zbrojnici, příští týden
je naplánováno předání stavby. Doposud vystavené faktury ve výši Kč 1.050.225,- jsou
uhrazeny.
Usnesení č. 17/9/2016
ZO Skoronice bere na vědomí informace o projektových žádostech

K bodu č. 18. Žádosti a podněty občanů
Bylo projednáno poskytnutí finančního příspěvku rodině Lungové čp. 10, v jejichž domě
vznikl požár, ve výši 5.000,- Kč. K poskytnutí finančního příspěvku a jeho výši neměl žádný
člen ZO Skoronice námitek.

Ostatní připomínky:
Paní Olga Hradilová upozornila, že by bylo potřeba vyměnit na webových stránkách obce
fotografii kostela sv. Floriána za fotku aktuální.
Dále se dotazovala, zda obci Skoronice hrozí nějaký finanční postih z důvodu, že
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není pořádána Jízda králů v určitém časovém harmonogramu. Odpověděl místostarosta obce,
že žádný finanční postih nehrozí.
Paní Dagmar Lungová vznesla připomínku, že by bylo dobré umístit u viaduktu dopravní
značku na zvýšené nebezpečí – járek. Značka je již nainstalována.
Ing. Marie Horehleďová upozornila, aby obecní pracovníci odhrnovali sníh také v uličce
vedle domu čp. 44 .
Pavel Chytil se dotazoval, jestli se bude řešit propadlina u domu čp. 91 v Dědině.
Místostarosta sdělil, že bude v uvedeném místě odhrnuta zemina, aby se dala zjistit příčina
opětovného propadání hlíny. Dále pan Chytil navrhl, aby u obecní mlatevny pod ořechem
byla umístěna lavička, popř. houpačky nebo prolézačky pro děti.
Usnesení č. 18/9/2016
ZO Skoronice bere na vědomí žádosti a podněty občanů
K bodu č. 19. Různé
a)Žádost Vak o projednání záměru těžby štěrkopísku v blízkosti prameniště Bzenec
Vedení a.s. VaK Hodonín se na své akcionáře – obce obracejí se žádostí o podpoření jejich
snahy o ochranu prameniště Bzenec komplex, které je nejvýznamnější zdrojem pitné vody
v našem regionu. Štěrkopísek by se těžil jen 0,5 km od prameniště.Těžba představuje riziko
pro zásobování našeho regionu pitnou vodou.
Usnesení č. 19/9/2016
ZO Skoronice bere na vědomí závažnost těžby štěrkopísku na území katastru města
Uherský Ostroh a tím ohrožení prameniště Bzenec komplex. Vyslovuje zásadní
nesouhlas se záměrem těžby štěrkopísku v k.ú. Uherský Ostroh a připojuje se k podnětu
KHS Brno k zahájení přezkumného řízení ve věci stanoviska MŽP ČR ze dne 9. 3. 2015.

b) Mikrofony – prodej
Starostka informovala o mikrofonech v majetku obce, které byly zakoupeny v r. 2007 na
žádost DH Skoroňáci. Jsou to kondenzátorové mikrofony (pořizov. cena 6.900,-/ks), které ke
své funkci potřebují mixážní pult (fantomové napájení), obec toto vybavení k jejich využití
nemá a DH Skoroňáci je nepotřebují a nechtějí využívat. Nabízí se možnost jejich odprodeje
(za cca 3.000,- /ks)
Usnesení č. 20/9/2016
ZO Skoronice bere na vědomí uvedenou možnost odprodeje mikrofonů.

c) Mostky
Starostka nechala zpracovat od firmy RUŠAR mosty, s.r.o. Brno cenovou nabídku na
posouzení statiky mostků, které vedou přes Malý potok a Hruškovici. Cena za posouzení
jednoho mostku včetně DPH je cca 17.000,-.
Mosty přes Malý potok jsou ve zhoršeném stavu a jezdí přes ně těžká zemědělská technika.
Je třeba posoudit míru rizika alespoň u těchto dvou mostků a vyloučit ho.

d) novostavba Bílkovi
Starostka seznámila přítomné s projektovou dokumentací novostavby manželů Bílkových,
Svatobořice-Mistřín, Vyhnálov 745/68, kteří budou stavět na p.č. 192 v k.ú. Skoronice.
Usnesení č. 21/9/2016
ZO Skoronice bere na vědomí bod číslo 19c a 19d.
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Na závěr poděkovala starostka všem přítomným za účast a v 19:45 h zasedání ukončila.
Zapsala:

Marie Řiháková

Ověřovatelé zápisu: Jan Grombíř
Pavel Bíla

Ing. Marie Půčková, starostka
Ve Skoronicích 29. 2. 2016
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