Zápis
ze 16. zasedání zastupitelstva obce Skoronice konaného dne 11. 5. 2017 od 17.00 hodin
Přítomni: ing. Marie Půčková, Jan Grombíř, ing. Marie Horehleďová, Petr Holcman, Lukáš
Plachý
Omluveni: Pavel Bíla se dostavil od bodu č. 4
Marek Vašíček 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. Přítomni jsou členové v počtu
5, Marek Vašíček a Pavel Bíla se omluvili, z pracovních důvodů přijdou později, je přítomna
nadpoloviční většina, ZO je tedy usnášeníschopné.
Starostka seznámila přítomné s původně navrženým programem a navrhla změnu programu vložení bodu č. 14 Rozpočtové opatření č. 5/2017 a posunutí číslování dalších bodů – 15.
Žádosti občanů a 16. Různé. Dále navrhuje bod č. 14 předřadit a projednat spolu s dalšími
rozpočtovými opatřeními.
Změněný program byl jednohlasně schválen.
Program původní:
1. Zahájení, schválení programu a kontrola usnesení
2. Schválení ověřovatelů zápisu a zapisovatelky
3. Hospodaření obce k 30. 4. 2017
4. Rozpočtové opatření č. 3/2017
5. Rozpočtové opatření č. 4/2017
6. Schválení Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2016
7. projednání Závěrečného účtu DSO Kelčany … k 31. 12. 2016
8. Schválení smlouvy o knihovnických službách
9. Schválení smlouvy o věcném břemeni pro E-ON. přípojka NN
10. Projednání žádosti spolků o dotace z rozpočtu obce
11. Informace o územní studii lokality Přední kusy
12. Informace o projektech a podaných žádostech o dotace
13. Ostatní provozní informace
14. Žádosti a podněty občanů
15. Různé
Program změněný:
1. Zahájení, schválení programu a kontrola usnesení
2. Schválení ověřovatelů zápisu a zapisovatelky
3. Hospodaření obce k 30. 4. 2017
4. Rozpočtové opatření č. 3/2017
5. Rozpočtové opatření č. 4/2017
6. Schválení Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2016
7. projednání Závěrečného účtu DSO Kelčany … k 31. 12. 2016
8. Schválení smlouvy o knihovnických službách
9. Schválení smlouvy o věcném břemeni pro E-ON. přípojka NN
10. Projednání žádosti spolků o dotace z rozpočtu obce
11. Informace o územní studii lokality Přední kusy
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12. Informace o projektech a podaných žádostech o dotace
13. Ostatní provozní informace
14. Rozpočtové opatření č. 5/2017
15. Žádosti a podněty občanů
16. Různé
Usnesení č. 1/16/2017
ZO Skoronice schvaluje změněný program v uvedeném znění
Hlasování č. 1: pro 5, proti 0, zdržel se 0

KONTROLA USNESENÍ
Usnesení č. 13/15/2017
ZO schvaluje:
- Smlouvu o spolupráci, uzavřenou mezi obcí Skoronice a SDH Skoronice a pověřuje
starostku obce k podpisu smlouvy
- Provozní řád hasičské zbrojnice ve Skoronicích čp. 36
Smlouva podepsána, provozní řád předán SDH. Je třeba doplnit inventurní seznam ze strany
SDH.
Usnesení č. 14/15/2017
ZO Skoronice schvaluje Pravidla pro poskytování individuálních dotací z rozpočtu obce
Skoronice na rok 2017. Zájemci mohou podávat písemné žádosti na formulářích (ke
stažení na webu obce Skoronice) v obecní kanceláři v termínu od 8. 3. 2017 do 10. 4.
2017. Na později podané žádosti nebude brán zřetel.
Podány 4 žádosti o dotace v určeném termínu. Žádost podala i DH Skoroňáci, po konzultaci ji
stáhli – chtějí i peníze na vydání CD k výročí DH, v rozpočtu je pro ně rezervováno 50 tis.
Kč. Zjistí dalšího donátora a o tuto individuální dotaci se přihlásí později.
K bodu č. 17. Žádosti a podněty občanů
a) Pan Pavel Chytil požádal o prodej obecních pozemků na Dárkách, parc. č. 417/1, 415/17,
414, 412, 413/20 o celkové výměře cca 788 m2. Starostka navrhovala pronájem –
smlouvu o zemědělském pachtu s možností předkupního práva. Zastupitel ZO Marek
Vašíček vznesl protinávrh – prodej pozemků. Starostka nechala hlasovat nejdříve o
protinávrhu – prodeji pozemků.
Hlasování č. 9: prodej pozemku p.č. 417/1, 415/17, 414, 412, 413/20 o celkové výměře cca
788 m2 – pro: 3
Hlasování č. 10: pacht výše uvedených pozemků: pro 4
Usnesení č.18/15/2017: ZO Skoronice pověřuje starostku zjistit použitelnost pozemku
při pozemkových úpravách. ZO rozhodne o pronájmu nebo prodeji po zjištění
informací na dalším zasedání ZO.
Starostka předložila informace ohledně předkupního práva a smlouvy o smlouvě budoucí
(uzavřené mimo nájemní smlouvu). Po zvážení informací ZO doporučilo řešit záležitost
formou pronájmu. Na červnové zasedání ZO starostka po vyjádření žadatele nachystá návrhy
smluv a vyvěsí záměr obce o pronájmu.

K bodu č. 2. Schválení ověřovatelů zápisu a zapisovatelky
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Starostka navrhla jako ověřovatele zápisu Jana Grombíře a Petra Holcmana, jako
zapisovatelku Marii Řihákovou.
Usnesení č. 2/16/2017
ZO Skoronice schvaluje ověřovatele zápisu Jana Grombíře a Petra Holcmana, jako
zapisovatelku Marii Řihákovou.
Hlasování č. 2: pro 5, proti 0, zdržel se 0

K bodu č. 3. Hospodaření obce k 30. 4. 2017
Stavy účtů a pokladny
Konečný zůstatek u KB 1.596.859,80 Kč
ČMZRB
424,23 Kč
ČNB
9.559,35 Kč
Stav pokladny
5.700,- Kč
Příjmy
Výdaje
Úvěry
ČMZRB na kanalizaci

2.371.934,47 Kč
1.684.786,88 Kč

2.672.725,- Kč

Závazky vůči Svazku obcí Kelčany, Milotice, Skoronice, Vacenovice, Vlkoš
Splátka půjčky SFŽP na ČOV 88.740,- Kč ročně x 5,5 = zaokr. 490.000,- + úroky
Dne 20. 3. 2017 zaplaceno 85.925,- jako splátka za rok 2017, zůstatek závazku se snižuje na
cca 404.000,- + úroky
Příjmy z rozpočtového určení daní (RUD) skutečné k 30.4. 2917 činily 1646 tis. Kč, tj. 30,5
% z celkových plánovaných příjmů. Ve srovnání se skutečnými příjmy roku 2014, 2015, 2016
(srovnání za I. čtvrtletí) jsme z rozpočtového určení daní v tomto roce získali víc než v letech
předchozích – rozdíl oproti nejnižšímu RUD v roce 2015 činil téměř 300 tis. Kč.
ZO Skoronice bere na vědomí hospodaření obce Skoronice k 30. 4. 2017

K bodu č. 4. Rozpočtové opatření č. 3/2017
Starostka seznámila přítomné s rozpočtovým opatřením číslo 3/2017 – navýšení příjmů i
výdajů o 21.000,- Kč, výše uvedené rozpočtové opatření schválila starostka obce a ZO jej
nyní bere na vědomí.
ZO Skoronice bere na vědomí rozpočtové opatření č. 3/2017 – navýšení příjmů i výdajů
o 21.000,- Kč

K bodu č. 5. Rozpočtové opatření č. 4/2017
Starostka seznámila přítomné s rozpočtovým opatřením číslo 4/2017 – navýšení příjmů i
výdajů o 10.000,- Kč, starostka výše uvedené rozpočtové opatření schválila dne 3. 4. 2017,
ZO jej bere na vědomí.
ZO Skoronice bere na vědomí rozpočtové opatření č. 4/2017 – navýšení příjmů i výdajů
o 10.000,- Kč
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K bodu č. 6. Schválení Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2016
Přezkoumání hospodaření obce Skoronice auditorem JMK za rok 2016 proběhlo dne 29. 3.
2017 se závěrečným výrokem „nebyly zjištěny chyby a nedostatky“. Vzhledem k výsledku
přezkoumání a skutečnosti, že účetní obce paní Řiháková odpracovala při přípravě
dokumentace přesčasové hodiny, navrhla starostka obce odměnu ve výši 4.000,- Kč.
Usnesení č. 3/16/2017
ZO Skoronice schvaluje Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2016
ze dne 29. 3. 2017 a udělení odměny účetní Marii Řihákové ve výši 4.000,- Kč
Hlasování č. 3: pro 7, proti 0, zdržel se 0

K bodu č. 7. Projednání Závěrečného účtu DSO k 31. 12. 2016
Starostka seznámila přítomné se Závěrečným účtem DSO Kelčany, Milotice, Skoronice,
Vacenovice, Vlkoš k 31. 12. 2016, návrh Závěrečného účtu byl zveřejněn na úřední desce
obce Skoronice ode dne 14. 3. 2017 do 31. 3. 2017. Dále podala informace o korekci dotace
na ČOV a o postupu DSO v této záležitosti.
ZO Skoronice bere na vědomí Závěrečný účet DSO Kelčany, Milotice, Skoronice,
Vacenovice, Vlkoš k 31. 12. 2016, informace a postup DSO ve věci korekce dotace.

K bodu č. 8. Schválení smlouvy o knihovnických službách
Obec má od roku 2005 uzavřenou s Městem Hodonín Smlouvu o poskytování odborných
knihovnických služeb. Vzhledem k tomu, že došlo k rozšíření služeb, které jsou v rámci této
smlouvy poskytovány naší knihovně, předkládají k uzavření smlouvu novou. Z každoročního
rozpočtu na nákup knih do knihovny byla navržena částka 8.000,- Kč na nákup knih
Městskou knihovnou Hodonín (pro obecní knihovnu Skoronice) – uvedena ve Smlouvě,
2.000,- Kč jsou určeny přímo knihovnici obecní knihovny, která pořídí do knihovny
regionální literaturu, doporučenou školní četbu, popř. knih podle zájmu čtenářů.
Usnesení č. 4/16/2017
ZO Skoronice schvaluje Smlouvu o knihovnických službách a pověřuje starostku
podpisem smlouvy.
Hlasování č. 4: pro 7, proti 0, zdržel se 0

K bodu č. 9. Schválení smlouvy o věcném břemeni pro E-ON přípojka NN Bílek
V roce 2016 byla odsouhlasena smlouvu o smlouvě budoucí o věcném břemeni – stavba
„Skoronice, příp. NN, Bílek“. Nyní E-ON podává návrh smlouvy o věcném břemeni
s jednorázovou úhradou za VB 1000,- Kč. Jedná se o uložení kabelového vedení v trávníku
podél novostavby domu č.p. 191 – Miroslav a Petra Bílkovi.
Usnesení č. 5/16/2017
ZO Skoronice schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene č. HO-014330042937/001
na stavbu „Skoronice, příp. NN, Bílek“ se společností E-ON a pověřuje starostku obce
podpisem smlouvy.
Hlasování č. 5: pro 7, proti 0, zdržel se 0
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K bodu č. 10. Projednání žádostí spolků o dotace
Na základě rozhodnutí zastupitelstva obce ze dne 6. 3. 2017, usnesení č.
14-15-2017 o vyhlášení Pravidel pro poskytování individuálních dotací z rozpočtu obce
podaly v termínu žádost o podporu své činnosti tyto zájmové organizace a spolky:
Rybáři Skoronice o.s.
Vinařský spolek o.s. Skoronice
Sbor dobrovolných hasičů Skoronice
Sokol Vlkoš o.s.
Celkový požadavek

30.000,- Kč
40.000,- Kč
10.000,- Kč
60.000,- Kč
120.000,- Kč

Vzhledem k částce vyčleněné v rozpočtu obce ve výši 100.000,- Kč navrhla starostka
rozdělení této částky procentuálně ve výši pro jednotlivé spolky takto:
Rybáři Skoronice
21.000,- Kč
Vinařský spolek Skoronice
28.000,- Kč
SDH Skoronice
8.000,- Kč
Sokol Vlkoš
43.000,- Kč
Členové ZO po diskusi navrhli protinávrh č. 1) – hlasovat jednotlivě.
SDH Skoronice
10.000,Hlasování č. 6: pro 7, proti 0, zdržel se 0
Po výše uvedeném hlasování byly podány další dva protinávrhy – č. 2 a 3, které zohledňovaly
první hlasování a oba navrhovaly hlasování o celkovém návrhu rozdělení dotací:
Rybáři Skoronice
Vinařský spolek Skoronice
SDH Skoronice
Sokol Vlkoš

2)

22.000,28.000,10.000,40.000,-

3)

20.000,26.000,10.000,44.000,-

Hlasování o návrhu č. 2– hlasování č. 7: pro 1, proti 0, zdržel se 6
Hlasování o návrhu č. 3 – hlasování č. 8: pro 4, proti 0, zdržel se 3
Usnesení č. 6/16/2017
ZO Skoronice schvaluje poskytnutí grantů z rozpočtu obce Skoronice v celkové výši
100.000,- takto:
20.000,Rybáři Skoronice
Vinařský spolek Skoronice
26.000,SDH Skoronice
10.000,Sokol Vlkoš
44.000,-

K bodu č. 11. Informace o územní studii lokality Přední kusy
V září 2016 se uskutečnilo první setkání s vlastníky pozemků v lokalitě Přední kusy, pro
kterou bude pořízena územní studie. O studii jednalo ZO na své pracovní schůzce 4. 4. 2017.
Druhé setkání s vlastníky se uskutečnilo 4. května 2017. Informace o jednáních uvádí zápisy
z těchto jednání.
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Závěry z jednání dne 4. 5. 2017:
- Ing. arch. Bílý zpracuje územní studii s variantou Ulice, předloženou na tomto jednání a
odsouhlasenou většinou vlastníků
- Do územní studie bude zapracována i síť plynovodu
- Kanalizace bude řešena pro celou lokalitu Ulice, ve studii od firmy Artesia je označena
jako varianta č. 2
- Přítomní vlastníci pozemků souhlasili s příspěvkem na vybudování inženýrských sítí ve
výši 150.000,- Kč
- V územní studii budou pozemky na východní straně komunikace (k lesu), popř. pozemky
na západní straně, u kterých o to projevili zájem vlastníci, ukončeny ve vzdálenosti cca 50
m rovnoběžně s uliční čarou a následně odděleny v geometrickém plánu.
- Po vydání územní studie bude vyhotoven geometrický plán pro rozdělení pozemků
(pozemky určené pro převod na obec na sítě i pozemky pro zřízení zástavního práva) a
následně připraveny smlouvy kupní/darovací, o spolufinancování a zástavní k podpisu.
ZO Skoronice bere na vědomí
- postup vedení obce při řešení územní studie lokality Přední kusy,
- částku příspěvku na vybudování inženýrských sítí ve výši 150.000,- Kč a pověřuje
vedení obce rozpočítáním částek na jednotlivé sítě

K bodu č. 12. Informace o projektech a podaných žádostech o dotace
Místostarosta obce Jan Grombíř seznámil přítomné se stavem podaných žádostí o dotace a
plánovanými projekty.
PODANÉ ŽÁDOSTI O DOTACE PRO ROK 2017
1) DOTAČNÍ TITUL MZe -Údržba a obnova stávajících kulturních prvků venkova
a) Výměna krovů a střechy nad hlavní lodí kostela sv. Floriána. V případě obdržení
dotace proběhne kompletní výměna krovů a krytiny nad hlavní lodí kostela.
Žádost o dotaci byla podána dne 14. února 2017, v současné době probíhá hodnocení žádostí.
Výsledky hodnocení a informaci o podpoře či nepodpoře projektu očekáváme nejpozději do
15. června. Termín realizace stavby a vyúčtování dotace je do 30. 9. 2018
b)Boční (severní) zeď hřbitova – Konstrukce zdi bude kopírovat vzhled čelní zdi,
vybudována bude z plných cihel s průhledy ve tvaru kříže v každém třetím poli. Projektová
cena předpokládá vybudování kompletní boční zdi + zadní po budovu smuteční síně.
Rozhodnutí o dotaci předpokládáme do konce května 2017, realizaci oprav v létě či na
podzim 2017.
Žádost o dotaci byla podána dne 14. února 2017, v současné době probíhá hodnocení žádostí.
Výsledky hodnocení a informaci o podpoře či nepodpoře projektu očekáváme nejpozději do
15. června. Termín realizace stavby a vyúčtování dotace je do 30. 9. 2018
DOTAČNÍ TITUL MZe – Vytvoření místa pasivního odpočinku
c) Zpevněná plocha s přístřeškem u rybníka – v případě podpory projektu bude
v sousedství stávajícího přístřešku vybudovaná zpevněná plocha o rozměru 7x 3 metry,
přístřešek se stoly a lavicemi a zabudovaným stojanem na kola.
Žádost o dotaci byla podána dne 14. února 2017, v současné době probíhá hodnocení žádostí.
Výsledky hodnocení a informaci o podpoře či nepodpoře projektu očekáváme nejpozději do
15. června. Termín realizace stavby a vyúčtování dotace je do 30. 9. 2018
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2)DOTAČNÍ TITULY JMK – Program rozvoje venkova
a) Svahová sekačka SPIDER ILD 01G
Tento dotační titul (dotace ve výši 50% nákladů, max. 200.000,- Kč) jsme měl být původně
využít na zateplení stropu sálu obecního domu-dle vyjádření energetického odborníka uniká
stropem 70 % tepla. Zástupce firmy Chytrá pěna s.r.o. zároveň upozornil na nutnost
posouzení stavu krovů a střešní krytiny před zateplením. Protože posouzení stavu se
nepodařilo získat do termínu podávání žádostí o dotace, rozhodla se obec využít dotační
prostředky k nákupu svahové sekačky na údržbu břehů koryta náhonu. Žádost o dotaci na
zateplení stropu bude podána v roce 2018.
Tato žádost nebyla podpořena. Na pořízení sekačky SPIDER z vlastních prostředků nejsou
v rozpočtu vyčleněny finanční prostředky, proto budou nadále na kosení břehů náhonu
využívány externí služby. Finanční prostředky určené na spolufinancování projektu využijeme
na jiné realizace dle rozhodnutí zastupitelstva
JMK – Podpora v oblasti kultury, nemateriální statky UNESCO
b) Růža pro krála – vydání anglické a německé mutace brožury „Barevný klepot podkov“,
anglické titulky k filmovému záznamu jízdy králů ve Skoronicích, naučná akce o JK pro
děti mateřské školky, informační tabulka na budovu muzea, trička, propag. materiály
Podpora tohoto projektu byla donátorem snížena na 76 000,- Kč. Realizace projektu bude
zahájena ihned po podepsání smlouvy o dotaci s JMK, termín vyúčtování nákladů projektu je
31. ledna 2018.
NEDOTOVANÉ PRÁCE A PROJEKTY – JARO-LÉTO 2017
Prodloužení vodovodního řádu Zelničky – MěÚ Kyjov dokončuje řízení o stavebním
povolení, právní moci nabude kolem 10. června. Do konce měsíce května bude vypsáno
výběrové řízení na dodavatele obou staveb – prodloužení vodovodního řádu Zelničky a
odkanalizování obecního domu. Realizaci staveb předpokládáme v měsících červenec-srpen
2017.
Veřejná prostranství, údržba zeleně – po nástupu pracovníků na VPP proběhne obnova
nátěrů veškerého obecního mobiliáře – lavičky, pergola, pumpa na kanále, zábradlí apod.
Zásadní ošetření, sestříhání a prohnojení čeká novou výsadbu v parčíku u Rajsiglového a u
obchodu. Vyčištění koryta náhonu – přepad kanalizace.
Přírodní areál Lúky – v rámci přípravy na letní provoz byly vykáceny náletové dřeviny pod
velkým topolem, údržbou projdou lavičky, dětské a antukové hřiště.
Vzhledem k opožděnému nástupu pracovníků na VPP (od 2. 5. 2017) jsou údržbářské a
natěračské práce veřejných prostranství zpožděné. Předpokládáme, že výše uvedené práce
budou dokončeny v průběhu měsíce května, nejpozději začátkem června.
Obecní dům – byly instalovány žaluzie ve všech prostorách 1. patra obecního domu.
Zpracování statického posudku stavu krovů a střechy je objednáno u ing. Kurdíka, který
zajišťoval obdobný posudek i pro kostel.
Chodníky – Žádost obce o bezúplatný převod pozemku pod vybudovaným chodníkem a
povolení práce na pozemku pro pokračování budování chodníku směrem k Markovému
projednalo Zastupitelstvo JMK 4. května 2017. Výsledek zatím neznáme. Ing. Štefančík
zpracovává projektovou dokumentaci na další úsek chodníku – od Markového k areálu VSV.
Po vyřízení stavebních povolení na oba úseky podáme žádost o dotaci na jejich výstavbu
v termínu do 5. ledna 2018 na SFDI.
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Pozemkové úpravy - proběhla revize a změny názvů pozemkových tratí v katastru obce a
jednání o změnách druhů pozemků dle návrhu projektanta. Výstupy obou aktivit jsou
k nahlédnutí v kanceláři OÚ. Práce na pozemkových úpravách budou pokračovat
odsouhlasením nároků jednotlivých vlastníků.
ZO Skoronice bere na vědomí Informace o projektech a podaných žádostech o dotace.

K bodu č. 13. Ostatní provozní informace
Starostka seznámila přítomné s návrhem Olomouckého arcibiskupství (faru darují, žádají o
možnost zřízení komunitní místnosti se sociálním zařízením určené k užívání farností. Na
červnovém ZO bude podána další informace, mj. k možnosti použití dotačního titulu IROP.
Penzion na místě domu čp. 37 – obec se vyjádřila k demolici objektu. Stavebník předložil
situační návrh se žádostí o plánovaný přesah střechy 80 cm nad obecní pozemek. Zastupitel
Marek Vašíček upozornil, že územní plán v této části obce uvádí sevřenou zástavbu a situační
návrh by nekorespondoval s územním plánem obce. Starostka se stavebníkem záležitost
projedná.
Firma STROMOLEZ dne 23. 5. 2017 provede zdravotní řez vybraných stromů podle
původního plánu z loňského roku a přidaných stromů (na Lúkách – vysoký topol + 2 břízy u
parketu). Na příští rok je dohodnut ořez vrby u vchodu na Lúky a kácení prosychající břízy
vpravo vedle podia. Lípa republiky je uschlá – plánuje se výsadba nové lípy v příštím roce na
100. výročí.
Firma E-ON plánuje na rok 2019 položení vedení NN do země v části obce. Na sloupech NN
a na výložnících jsou umístěna světla veřejného osvětlení (VO), popř. místní rozhlas (MR).
Dotkne se to cca poloviny svítidel. Obec musí vybudovat na vlastní náklady síť VO a hnízda
MR, kabely může položit do společného výkopu se zemním vedením NN.
Starostka seznámila přítomné s návrhem rozšíření prostoru pro kontejnery, které by provedla
firma Inženýrské stavby, s.r.o. Hodonín.
ZO Skoronice bere výše uvedené provozní informace na vědomí

K bodu č. 14. Rozpočtové opatření č. 5/2017
Starostka seznámila přítomné s rozpočtovým opatřením číslo 5/2017 – navýšení příjmů i
výdajů o 190.000,-. Výše uvedené rozpočtové opatření bylo po bodu číslo 5. Rozpočtové
opatření číslo 4/2017 projednáno a schváleno.
Usnesení č. 7/16/2017
ZO Skoronice schvaluje Rozpočtové opatření číslo 5/2017 – navýšení příjmů i výdajů o
190.000,Hlasování č. 9: pro: 7, proti 0, zdržel se 0
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K bodu č. 15. Žádosti a podněty občanů
Občan pan Hradil, Skoronice 187, uvedl, že počet kontejnerů na plasty a papír považuje za
nedostatečný, že jsou kontejnery stále přeplněné, zeď u kontejnerů z bílých cihel že je ve
velmi špatném stavu a že chybí podpěrné trámy na mlatevni.
Kontejnery podle vyjádření vedoucího provozu Ekoru nejsou přeplněné, ale obec bude jejich
vytíženost sledovat. Zeď u kontejnerů na tříděný odpad bude v rámci plánované přestavby
prostoru na přelomu května a června zbourána (viz bod 13).
Podpěrné trámy na mlatevni bude obec řešit.
ZO Skoronice bere na vědomí žádosti a podněty občanů.
K bodu č. 16. Různé
Starostka oznámila přítomným, že od 12. 5. 2017 bude paní Jozefa Danihelová vykonávat na
obci veřejnou službu – měsíčně odpracuje 20 hodin. Obec vytvořila celkem 2 pracovní místa
pro veřejnou službu.
ZO Skoronice informace z bodu 16. Různé na vědomí.
Na závěr starostka poděkovala všem přítomným za účast a ve 20. 15 hodin zasedání ukončila.
Ověřovatelé zápisu:

Jan Grombíř
Petr Holcman

Ing. Marie Půčková
starostka

Zapsala: Řiháková

Ve Skoronicích 15. 5. 2017
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