Zápis
z 22. zasedání zastupitelstva obce Skoronice konaného dne 15. 2. 2018 od 17.00 hodin
Přítomni: Ing. Marie Půčková, Jan Grombíř, Ing. Marie Horehleďová, Marek
Vašíček, Lukáš Plachý
v 17.15 hodin přišel omluvený Petr Holcman
K bodu č. 1. Zahájení a schválení programu
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 zastupitelů, ZO je tedy usnášeníschopné.
Starostka seznámila přítomné s programem a navrhla následující změny:
Změní se obsah bodu č.4. Rozpočtové opatření č. 15/2017 bylo již projednáno a schváleno
27.12.2017. Nová náplň bodu č. 4: Plán akcí, prací a projektů na rok 2018.
Dále budou doplněny body
12. Smlouva o zřízení věcného břemene – trafostanice Milotická
13. Záměr pořízení nového VO v části obce v souvislosti s akcí EON – zemní vedení NN
v části obce
14. Projednání Dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytování odborných knihovnických služeb
a body následující přečíslovány na
15. Žádosti a podněty občanů
16. Různé
Program před změnou:
1. Zahájení, schválení programu a kontrola usnesení
2. Schválení ověřovatelů zápisu a zapisovatelky
3. Hospodaření obce za rok 2017 a k 31. 1. 2018
4. Rozpočtové opatření č. 15/2017
5. Rozpočtové opatření č. 1/2018
6. Schválení inventarizace k 31.12.2017
7. Vyhlášení pravidel dotací z rozpočtu obce určené spolkům
8. Projednání převodu cyklostezek z majetku Mikroregionu ND na obce
9. Informace o střednědobém plánu rozvoje sociálních služeb na Kyjovsku do r. 2020
10. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene – přípojka NN
11. Připravené stavební projekty a smlouvy s dodavateli, opravy kostela
12. Žádosti a podněty občanů
13. Různé
Program včetně navržených změn:
1. Zahájení, schválení programu a kontrola usnesení
2. Schválení ověřovatelů zápisu a zapisovatelky
3. Hospodaření obce za rok 2017 a k 31. 1. 2018
4. Plán akcí, prací a projektů na rok 2018
5. Rozpočtové opatření č. 1/2018
6. Schválení inventarizace k 31.12.2017

7. Vyhlášení pravidel dotací z rozpočtu obce určené spolkům
8. Projednání převodu cyklostezek z majetku Mikroregionu ND na obce
9. Informace o střednědobém plánu rozvoje sociálních služeb na Kyjovsku do r. 2020
10. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene – přípojka NN
11. Připravené stavební projekty a smlouvy s dodavateli, opravy kostela
12. Smlouva o zřízení věcného břemene – trafostanice Milotická
13. Záměr pořízení nového VO v části obce v souvislosti s akcí EON – zemní vedení NN
v části obce
14. Projednání a schválení Dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytování odborných knihovnických
služeb
15. Žádosti a podněty občanů
16. Různé
Usnesení č. 1/22/2018
ZO Skoronice schvaluje program v uvedeném znění včetně navržených změn.
Hlasování č. 1: pro 6, proti 0, zdržel se 0

Kontrola usnesení ZO z 27. 12. 2017
K bodu č. 12. Darovací smlouva – příspěvek MAS Kyjovské Slovácko
Usnesení č. 9/21/2017
ZO Skoronice schvaluje Darovací smlouvu – příspěvek MAS Kyjovské Slovácko ve výši
10.780,- Kč. – smlouva podepsána, příspěvek zaslán v prosinci 2017.
K bodu č. 13. Projednání odměn členům výborů, kteří nejsou členy ZO
Usnesení č. 10/21/2017
ZO Skoronice schvaluje odměnu za výkon funkce členů výboru Renátě Ticháčkové ve
výši 1.000,- Kč a Miroslavu Chytilovi ve výši 1.000,- Kč. – odměny vyplaceny v prosinci
2017.

K bodu č. 2. Schválení ověřovatelů zápisu a zapisovatelky
Starostka navrhla jako ověřovatele zápisu Petra Holcmana a ing. Marii Horehleďovou, jako
zapisovatele Jana Grombíře.
Usnesení č. 2/22/2018
ZO Skoronice schvaluje ověřovatele zápisu Petra Holcmana a ing. Marii Horehleďovou,
jako zapisovatele Jana Grombíře.
Hlasování č. 2: pro 6, proti 0, zdržel se 0

K bodu č. 3. Hospodaření obce k 31. 12. 2017 a k 31.1.2018
Hospodaření k 31.12.2017 – stav finančních prostředků na běž. účtě u KB byl 2.408 tis. Kč,
příjem z RUD za rok 2017 činil 6.246 tis. Kč (v roce 2016 byl 5.605 tis.Kč). Finanční
prostředky použijeme na financování Odkanalizování lokality u MŠ, na které nemůžeme

využít dotační prostředky, a na spolufinancování opravy střechy kostela a opravy hřbitovní
zdi, které proběhnou v letošním roce a další projekty.
Stav finančních prostředků a srovnání plánovaných a skutečných příjmů RUD k 31. 1. 2018 je
následující:
Stav účtů u KB, ČNB a ČMZRB k 31. 1. 2018
2.752.307,64 Kč
Schválený rozpočet příjmů RUD roční
6.109.000,- Kč
Skutečně získané příjmy z RUD k 31.1.2018
452.000,- Kč
Úvěr od ČMZRB na kanalizaci k 31.1.2018
2.227.270,- Kč
Závazky vůči Svazku obcí Kelčany,Milotice.,,,
404.000,- + úroky
ZO Skoronice bere na vědomí hospodaření obce Skoronice ke dni 31.12.2017 a k
31.1.2018.

K bodu č. 4. Plán akcí, prací a projektů na rok 2018
V roce 2018 bude realizovaná řada akcí nejen stavebního rázu. Jedná se o dokončení
územních studií (lokalita Přední Kusy je dokončena, je třeba řešit lokalitu Záhumenice), +
zaměření + smlouvy a dokončení výkupů pozemků. Dále dořešení vlastnictví cyklostezek,
vybudovaných Mikroregionem ND a pozemků pod nim (Kyjov-Skoronice), veřejné osvětlení
a rozhlas v části obce, kde bude Eon realizovat zemní vedení NN, opravy veřejného osvětlení
ve zbývající části obce na základě provedené revize VO, stavební akce – oprava střechy
kostela, oprava severní části hřbitovní zdi, zpevněná plocha a pergola u rybníka,
odkanalizování lokality u MŠ, oprava cesty směr Vinohrádky od zahradnictví po Hruškovici,
sanace budovy OÚ (zasedací místnost, schody) a oprava přední části fasády. Začátkem ledna
byla podaná žádost na Státní fond dopravní infrastruktury o dotace na chodníky u silnice III.
třídy – pokračování od fary směr Milotice k VSV. Drobnější opravy – oprava stolů na sále,
vstupní branky na Lúkách, na dvoře MŠ, rýny na muzeu, obecním úřadu a mlatevni.
Záležitosti kulturního rázu – Jízda králů 8. 9. 2018, 100. výročí DH Skoroňáci a 100. výročí
vzniku Československé republiky, vysazení nové Lípy republiky, vydání stolního kalendáře
s historickými fotografiemi.
ZO Skoronice bere na vědomí plánované akce, práce a projekty roku 2018.

K bodu č. 5. Rozpočtové opatření č. 1/2018
Starostka seznámila přítomné s rozpočtovým opatřením číslo 1/2018 – navýšení příjmů i
výdajů o 26.500,- Kč, starostka výše uvedené rozpočtové opatření schválila dne 9. 1. 2018.
ZO Skoronice bere na vědomí rozpočtové opatření č. 1/2018 – navýšení příjmů i výdajů
o 26.500,- Kč.

K bodu č. 6. Schválení inventarizace k 31.12.2017
Členové ZO Skoronice byli seznámeni se Zprávou ÚIK obce o provedené inventarizaci
majetku obce k 31. 12. 2017.
Usnesení č. 3/22/2018
Zastupitelstvo obce Skoronice schvaluje Zprávu UIK a výsledky inventarizace majetku
obce Skoronice k 31. 12. 2017.
Hlasování č. 3: pro 7, proti 0, zdržel se 0

K bodu č. 7. Vyhlášení pravidel dotací z rozpočtu obce určené spolkům
Pro dotace z rozpočtu obce, o které se mohou přihlásit zájmové spolky, je v rozpočtu
vyčleněna částka 100.000,- Kč. Dotace budou poskytnuty podle pravidel stanovených
zastupitelstvem obce na rok 2018 na základě posouzení jednotlivých žádostí předložených
žadateli.
Usnesení č. 4/22/2018: Zastupitelstvo obce Skoronice schvaluje Pravidla pro poskytování
individuálních dotací z rozpočtu obce Skoronice na rok 2018. Zájemci mohou podávat
písemné žádosti na formulářích (ke stažení na webu obce Skoronice) v obecní kanceláři
v termínu od 26. 2. 2018 do 26. 3. 2018. Na později podané žádosti nebude brán zřetel.
Hlasování č. 4: pro 7, proti 0, zdržel se 0

K bodu č. 8. Projednání převodu cyklostezek z majetku Mikroregionu ND na obce
Mikroregion Nový Dvůr pořídil v letech 2005 – 2010 cyklostezky v katastru obcí Kyjov,
Skoronice, Ratíškovice, Milotice. Shromáždění starostů MiND projednalo dne 16.3.2017
možnost převodu cyklostezek (pořízených mikroregionem za přispění obcí) na jednotlivé
obce a souhlasilo s tímto návrhem. V prosinci 2017 byly obcím zaslány podklady pro
odsouhlasení evidence a možný převod do majetku obce (účetnictví) a odepisování do
nákladů obce. Mělo by se jednat o těleso cyklostezek, ne o pozemky. Vedení obce má
rozjednané s Městem Kyjov upřesnění majetkových poměrů pod cyklostezkou SkoroniceKyjov, a dále dořešení údržby uvedené cyklostezky. Chceme ještě po mikroregionu
specifikovat, podle jakého klíče byly částky rozděleny (zda se jedná o konkrétní cyklostezku
přímo v katastru obce ), popř. jakou částí přispívaly obce (z naší účetní podrozvahové
evidence vyplývá, že na cyklostezky jsme přispěli cca 1/3 částky z uvedených nákladů, které
financoval mikroregion).
Zastupitelstvo obce Skoronice bere na vědomí informace o cyklostezkách a odkládá
rozhodnutí o jejich převodu do majetku obce na další zasedání ZO (po prověření jejich
výše).

K bodu č. 9. Informace o Střednědobém plánu rozvoje sociálních služeb na Kyjovsku do
r. 2020
Kyjov jako ORP (Obec s rozšířenou působnosti) vykonává pro obce ve svém správním
obvodu činnosti, mezi které patří např. síť sociálních služeb. Zastupitelé obce se seznámili
s dokumentem Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb na Kyjovsku do roku 2020 a
obdrželi elektronicky adresář organizací, které nabízejí sociální služby na Kyjovsku.
Zastupitelstvo obce Skoronice bere na vědomí Střednědobý plán rozvoje sociálních
služeb na Kyjovsku do roku 2020.

K bodu č. 10. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene – přípojka NN
EON podal návrh smlouvy o smlouvě budoucí o věcném břemeni s jednorázovou úhradou za
VB 1000,- Kč. Jedná se o kabelové vedení NN pro novostavbu Klimek Vladimír a Lucie –
vedení bude provedeno od sloupu u Vašíčkového protlakem k novostavbě přes pozemek obce
č. 206/1.
Usnesení č. 5/22/2018
Zastupitelstvo obce Skoronice schvaluje Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného
břemene č. 1030042440/001 pro stavbu „Skoronice, příp. k NN, Klimek“, týkající se
pozemku obce č.206/1 k.ú. Skoronice.
Hlasování č. 5: pro 6, proti 0, zdržel se 0

K bodu č. 11. Připravené stavební projekty a smlouvy s dodavateli, opravy kostela
Bod č. 11, část „opravy kostela“ byla předřazena bodům č. 9 a 10 z časových důvodů pana
faráře Jana Lišky, správce místní farnosti. Po projednání tohoto bodu se omluvil z účasti na
zasedání zastupitel Lukáš Plachý.
Předmětem jednání o opravách kostela byly opravy střechy kostela sv. Floriána ve
Skoronicích (viz Připravené stavební projekty) a opravy v interiéru kostela. Záměr oprav
interiéru představili p. Liška a Mgr. Olga Hradilová, členka farní rady. Pro jeho uskutečnění
je třeba zpracovat projekt oprav interiéru a řešit spolufinancování jejich realizace v příštích
letech. Farnost se chce podílet na financování oprav a požádala o vyjádření obce ohledně
možností spolufinancování.
Zastupitelstvo obce se shodlo na možnosti přijmout memorandum ohledně spolufinancování.
Dále vydalo následující usnesení:
Usnesení č. 6/22/2018
a) Zastupitelstvo obce Skoronice se zavazuje financovat pořízení projektové
dokumentace na rekonstrukci interiéru kostela sv. Floriána, který je majetkem obce
Hlasování č. 6: pro 7, proti 0, zdržel se 0
b) Zastupitelstvo obce se zavazuje podílet na financování rekonstrukce interiéru kostela
sv. Floriána, který je majetkem obce
Hlasování č. 7: pro 7, proti 0, zdržel se 0

Bod č. 11 – část „Připravené stavební projekty a smlouvy s dodavateli“
DOTOVANÉ PROJEKTY PODPOŘENÉ V ROCE 2017 A PŘIPRAVENÉ
K REALIZACI V ROCE 2018.
1) DOTAČNÍ TITUL MZe - Údržba a obnova stávajících kulturních prvků venkova
a) Výměna krovů a střechy nad hlavní lodí kostela sv. Floriána - kompletní výměna krovů
a krytiny nad hlavní lodí kostela. (projektové náklady stavby 1 310 tis.Kč, přiznaná dotace
MZe 700 tis.Kč, spolufinancování obce 610 tis. Kč.) Ve výběrovém řízení na dodavatele
stavby nabídla nejnižší cenu firma H+B delta s.r.o. Vsetín, nabídnutá cena je 1.306.596,-Kč.
Předpokládaná doba realizace stavby je červen-červenec 2018.

b) Boční (severní) zeď hřbitova (projektové náklady stavby 1 431 tis.Kč, přiznaná dotace
MZe 700 tis.Kč, spolufinancování obce 600 tis.Kč). Do výběrového řízení se přihlásila pouze
firma Stavební společnost Kněždub. Nabídnutá cena ve výši 1 184 586 je o 246 770,- Kč nižší
než projektovaná cena, takže nabídka splňuje podmínky platné obecní směrnice o zadávání
veřejných zakázek. Realizace – do konce měsíce července 2018.
DOTAČNÍ TITUL MZe – Vytvoření místa pasivního odpočinku - Zpevněná plocha
s přístřeškem u rybníka (projektované náklady stavby 257 tis.Kč, přiznaná dotace MZe
179 tis.Kč, spolufinancování obce 78 tis.Kč). Realizace projektu je připravená, zahájení prací
předpokládáme v měsíci dubnu 2018.

MINISTERSTVO KULTURY ČR – Podpora tradiční lidové kultury - Skoronská jízda
králů 2018
Projekt zahrnuje 70% finanční příspěvek MK ČR na náklady spojené s přípravou a
provedením jízdy králů v sobotu 8. září 2018 (předpokládané náklady projektu 179 tis. Kč,
dotace MK 124 tis. Kč, spoluúčast obce 55 tis. Kč). Žádost o dotaci byla podána v září 2017,
v rámci 1. kola hodnocení byl projekt obce doporučený k podpoře, konkrétní výši podpory
budeme znát po 2. kole hodnocení, které proběhne v měsíci březnu.

JIHOMORAVSKÝ KRAJ
a) dotační titul Program rozvoje venkova
Hydroizolace, zateplení a fasáda na části budovy obecního domu
V rámci tohoto dotačního titulu je připravený projekt „Fasáda obecního domu – 1. etapa“.
Náplní projektu je sanace vlhkých zdí obecního domu (sklep, zasedací místnost, venkovní
čelní zeď a schodiště zadního vchodu) + zateplení a nová fasáda jižní (vstupní) zdi obecního
domu. Rozpočet tohoto projektu je 600 000,- Kč. Sanační práce bude realizovat firma Prins
Přerov v únoru a březnu 2018, práce na zateplení a nové fasádě předpokládáme v květnu a
červnu 2018. Žádost byla podána v termínu, maximální výše dotace je 250 000,- Kč.
b)Podpora v oblasti kultury, nemateriální statky UNESCO
Tento titul pravidelně využíváme k aktivitám podporujícím propagaci a zachování jízdy králů.
V roce 2018 jsme požádali o finanční podporu doprovodných akcí v souvislosti s pořádáním
jízdy králů ve Skoronicích. Zajištění samotné jízdy králů podpoří Ministerstvo kultury ČR –
viz výše. Dotační titul JMK nabízí finanční příspěvek ve výši 90% nákladů, max.
100 000,- Kč.

SFDI – BEZPEČNOST, BEZBARIÉROVÉ CHODNÍKY
1. Chodník podél silnice III/4255 – část II. – likvidace stávajícího a vybudování nového
chodníku od Lungového č.p. 110 po Markovo č.p. 26.
2. Chodník podél silnice III/4255 – část III – vybudování nového chodníku od Markového
č.p. 26 po vstup do bývalé admnistrativní budovy JZD (VSV)
Projektované náklady na oba chodníky předpokládají částku ve výši cca 1 410 000,(925 000+485 000). Při výši dotace 85% by rozdělení nákladů mezi donátora a obec bylo:
1 200 000,- Kč SFDI, 210 000,- Kč obec.
Žádost o dotaci na tuto stavbu byla podána 5. ledna 2018. Vyhlášení výsledků dotačního
řízení předpokládáme v létě 2018, realizace staveb v případě obdržení dotace by
pravděpodobně proběhala až na jaře 2019.

SZIF - Údržba a obnova stávajících kulturních prvků venkova
Změna podmínek pro podávání žádostí o dotaci v rámci dotačního programu SZIF nám
neumožňuje žádat v roce 2018 do dotace na údržbu a obnovu kulturních prvků venkova (tj. na
střechu věže kostela a jižní část hřbitovní zdi).
Žádat mohou pouze obce, které mají dokončené a vyúčtované dotace z roku 2017 - což
v našem případě znemožnilo pozdní obdržení rozhodnutí o dotaci. To znamená, že další
žádost o dotaci z tohoto programu můžeme podat teprve v roce 2019.

NEDOTOVANÉ PRÁCE A PROJEKTY na rok 2018
1. Oprava místní komunikace od obce směrem na Vinohrádky – mezi mostkem u
Lattenbergového a mostem přes Hruškovici. Opravu provede společnost IS Hodonín,
termín březen/duben 2018 (cena 247 360,- + 21% DPH)

2. Napojení lokality u bývalé školy na kanalizaci (projektové náklady 1.027 tis. Kč).
Na realizaci zakázky bylo vypsáno výběrové řízení. Koncem měsíce února nabude právní moc
vodoprávní povolení, začátkem března bude zahájena stavba. Z důvodu prací na kanalizaci
budou autobusové zastávky přesunuty na hlavní silnici a bude zakázaný vjezd od odbočky do
obce směrem na Kanál a Dědinu.
Zastupitelstvo obce Skoronice bere na vědomí Informace o připravených stavebních i
kulturních projektech i uzavření smluv s vybranými firmami.

K bodu č. 12. Smlouva o zřízení věcného břemene – trafostanice Milotická
EON podal návrh smlouvy o věcném břemeni s jednorázovou úhradou za VB 4000,- Kč.
Jedná se o kabelové vedení NN a pilíř pro trafostanici pod zahradnictvím Lattenbergových na
obecních pozemcích č. 223/34, 223/41, 702, k.ú. Skoronice. Smlouva o smlouvě budoucí o
VB č. 1040008392/001 byla uzavřena dne 25.2. 2016 – viz ZO z 25.2.2016, usnesení č.
12/9/2016.
Usnesení č. 7/22/2018:
Zastupitelstvo obce Skoronice schvaluje Smlouvu č. HO-014330047596/001 o zřízení
věcného břemene s firmou E.ON Distribuce, a.s., týkající se stavby „Skoronice, obnova
TS Milotická“ na pozemcích obce p.č. 223/34, 223/41 a 702 v k.ú. Skoronice. Pověřuje
starostku podpisem smlouvy.
Hlasování č. 8: pro 6, proti 0, zdržel se 0

K bodu č. 13. Záměr pořízení nového veřejného osvětlení (VO) v části obce v souvislosti
s akcí EON – zemní vedení NN v části obce
V roce 2019 bude EON realizovat obnovu sítě NN v části obce Skoronice podzemním
vedením. S tím souvisí zrušení části sloupů, na který má obec umístěny lampy veřejného

osvětlení a hnízda s ampliony místního rozhlasu. Eon nabízí možnost připoložení kabelu VO
do výkopů s kabely NN, příp. spolupráci na budování nového VO.
Občané: během února a března bude Eon kontaktovat jednotlivé majitele RD, aby se dohodli
na umístění el. přípojky
Obec bude s Eon řešit:
•pilířky- přípojky RD (kdo nebude chtít přípojku na RD)– na obecních pozemcích (VB)
•Ulička od školky – zrušení NN – sloupy lze odkoupit od Eonu a ponechat VO
•Kroky k realizaci nového VO v části obce:
o Rozhodnutí o záměru realizovat v části obce nové VO
oZpracování PD včetně pasportu VO, rozpočtu, staveb. povolení a vyjádřovaček
oVýběr.řízení na dodavatele 1) zemních prací (byly by realizovány s zároveň s EON)
2) montáž+dodávka VO
•Financování:. Zemní práce – podílem s Eonem, protlaky pro VO a vše, týkající se VO obec. Součástí výměny části VO by byla i výměna rozvaděče VO.
•Možnosti financování – vlastní prostředky nebo úvěr od banky, popř. půjčka od Eon s
navýšením
•Říjen-listopad 2018 bude mít EON nachystanou PD včetně povolení na realizaci – my
bychom ji měli mít do konce roku, aby mohla realizace probíhat souběžně.
Usnesení č. 8/22/2018:
Zastupitelstvo obce Skoronice schvaluje záměr obnovy VO a MR v části obce – viz
přiložená mapka - a zpracování PD k tomuto záměru.
Hlasování č. 9: pro 6, proti 0, zdržel se 0

K bodu č. 14. Projednání a schválení Dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytování odborných
knihovnických služeb
V rozpočtu obce je každoročně vyčleněno 10.000 Kč na nákup knih do knihovny – obnovu
knihovního fondu. Městská knihovna Hodonín (zřizovatelem je Město Hodonín) za částku
8.000,- vybírá nové knihy za výhodnou cenu. Zbytek 2.000, - Kč využívá knihovnice obecní
knihovny k nákupu regionální literatury, doporučené školní četby, popř. knih podle zájmu
čtenářů.
Usnesení č. 9/22/2018:
Zastupitelstvo obce Skoronice schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytování
odborných knihovnických služeb s Městem Hodonín a stanoví částku 8000 Kč na nákup
knih prostřednictvím Městské knihovny Hodonín. Pověřuje starostku podpisem tohoto
dodatku.
Hlasování č. 10: pro 6, proti 0, zdržel se 0
K bodu č. 15. Žádosti a podněty občanů
Nebyly doručeny ani vzneseny žádné žádosti a podněty od občanů.
K bodu č. 16 Různé
Starostka seznámila přítomné se vzniklými škodami a jejich řešením s Českou pojišťovnou –
škodu na pomníku Horňákových, vzniklou při vichřici v říjnu 2017, nahradila ČP z pojištění
odpovědnosti obce, spoluúčast obce byla 1 tis. Kč. Škodu vzniklou na majetku obce – sloupu
VO, poškozeném nárazem os. auta, uhradila ČP obci ve výši cca 9 tisíc, výměna sloupu stála
27 tisíc Kč (pojišťovna neuhradila víc kvůli stáří VO).
Dále starostka informovala o nutnosti pořízení nového počítače pro účetní, o žádosti
kronikářky ukončit tuto činnosti s dopsáním roku 2017, o zájemci o pozemky v lokalitě Jezera

k.ú. Skoronice (jsou součástí pozemkových úprav, bude zde biocentrum – a s tím zájemce
souhlasí).

Na závěr starostka poděkovala všem přítomným a ve 20.00 hodin zasedání ukončila.
Ověřovatelé zápisu:

ing. Marie Horehleďová
Petr Holcman

Ing. Marie Půčková
Starostka

Zapsal:

Jan Grombíř

Ve Skoronicích 21. února 2018
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