Zápis
z 23. zasedání zastupitelstva obce Skoronice konaného dne 5. 4. 2018 od 17.00 hodin
Přítomni: Ing. Marie Půčková, Jan Grombíř, Ing. Marie Horehleďová,
Marek Vašíček, Petr Holcman, Pavel Bíla, Lukáš Plachý

K bodu č. 1. Zahájení, schválení programu a kontrola usnesení
Zasedání zahájila starostka obce Ing. Marie Půčková, přivítala hosty – zástupce firmy
Ekotoxa Opava, paní Lindnerovou z SPÚ Hodonín a přítomné občany. 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, který byl jednohlasně schválen.
Program:
1. Zahájení, schválení programu a kontrola usnesení
2. Schválení ověřovatelů zápisu a zapisovatelky
3. Komplexní pozemkové úpravy – schválení plánu společných zařízení
4. Hospodaření obce k 28. 2. 2018
5. Rozpočtové opatření č. 2/2018
6. Schválení Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2017
7. Projednání žádostí spolků o dotace z rozpočtu obce
8. Projednání převodu cyklostezky z majetku Mikroregionu ND na obec, řešení majetkoprávních vztahů s Městem Kyjov v souvislosti s cyklostezkou Skoronice-Kyjov
9. Lesní družstvo Osvětimany – Smlouva o smlouvě budoucí s E.ON (posílení NN
Osvětimany) a plná moc
10. Smlouvy s dodavateli plánovaných akci, autorský a technický dozor
11. Informace o připravených a probíhajících projektech
12. Předfinancování projektů dotovaných ze SZIF
13. Informace o akci E.ON - zemní kabely NN v části obce a řešení veřejného osvětlení
14. Informace o GDPR, projednání členství obce ve Svazu místních samospráv ČR
15. Žádosti a podněty občanů
16. Různé
Usnesení č. 1/23/2018
ZO Skoronice schvaluje program zasedání
Hlasování č. 1: pro 7, proti 0, zdržel se 0

Kontrola usnesení ze ZO 15. 2. 2018 včetně úkolů:
K bodu č. 8. Projednání převodu cyklostezek z majetku Mikroregionu ND na obce
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). – viz bod 8 dnešního jednání
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K bodu č. 10. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene – přípojka NN
Klimkovi
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 – smlouva podepsána
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. – smlouva podepsána
K bodu č. 13. Záměr pořízení nového veřejného osvětlení (VO) v části obce v souvislosti
s akcí EON – zemní vedení NN v části obce
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 – viz bod č. 13
jednání

K bodu č. 2. Schválení ověřovatelů zápisu a zapisovatelky
Starostka navrhla jako ověřovatele zápisu Lukáše Plachého a Marka Vašíčka, jako
zapisovatelku Marii Řihákovou.
Usnesení č. 2/23/2018
ZO Skoronice schvaluje ověřovatele zápisu Lukáše Plachého a Marka Vašíčka, jako
zapisovatelku Marii Řihákovou.
Hlasování č. 2: pro 7, proti 0, zdržel se 0

K bodu č. 3. Komplexní pozemkové úpravy – schválení plánu společných zařízení
Pracovníci firmy Ekotoxa Opava seznámili přítomné s pozemkovými úpravami.
Plán společných zařízení je kostra – ochrana proti erozi, aleje, stromořadí, biokoridory,
projednává se od května 2017.
Pro obec Skoronice je důležitá cesta k letišti a cesta na Kusách na pozemku, který obec
zakoupila od Jana Kozáka. Cesta kolem sklepů – Vinohrádky je vedena jako stávající, není
vlastnicky vyřešena – směna pozemků – náhrady v zemědělských pozemcích.
Slučování pozemků se plánuje na rok 2019 a ukončení by mělo být závěrem roku 2019.
Usnesení č. 3/23/2018
ZO Skoronice schvaluje předložený Plán společných zařízení komplexní pozemkové
úpravy v k.ú. Skoronice, zpracovaný firmou EKOTOXA s.r.o., Otická 761/37, 746 01
Opava.
Hlasování č. 3: pro 7, proti 0, zdržel se 0
2

K bodu č. 4. Hospodaření obce k 28. 2. 2018
V době, kdy byly zastupitelům zaslány materiály, nebyly k dispozici kompletní údaje
k 31.3.2018. Nyní byl bod programu byl doplněn o data k 31.3.2018.

Hospodaření obce k 28. 2. 2018 a 31. 3. 2018
Stavy účtů a pokladny

28.2.2018

31. 3. 2018

Konečný zůstatek u KB
ČNB
ČNB
Stav pokladny

2 987 007,45Kč
505,03 Kč
58.497,99 Kč
6.393,00 Kč

3.020.035,04 Kč
1.435,13 Kč
33.487,05 Kč
8.861,- Kč

Příjmy
Výdaje

1.304.600,54 Kč
681.670,50 Kč

2.219.227,16 Kč
1.438.865,37 Kč

Úvěry
ČMZRB na kanalizaci
2.227.270,- Kč
2.078.785,- Kč
(31. 3. 2018 zaplacena splátka tohoto úvěru ve výši 148.485,- Kč, úroky 14.755,66 Kč)
Závazky vůči Svazku obcí Kelčany, Milotice, Skoronice, Vacenovice, Vlkoš
Splátka půjčky SFŽP na ČOV: Dne 5 .3. 2018 zaplaceno 85.925,- jako splátka za rok 2018,
zůstatek závazku se snižuje na cca 343.757,- + úroky.
Závazek z korekce dotace na ČOV (platby za poručení rozpočtové kázně, je předepsáno
Finančním úřadem, je nutné zaplatit, i když je na soud podána žaloba proti rozhodnutí
Finančního úřadu) – 126 tis. Kč ročně (částka připadající na Skoronice) x 6 let podle
splátkového kalendáře. – zatím Svazku neposláno, ještě nepožadují.
ZO Skoronice bere na vědomí hospodaření obce k 28. 2 2018 a k 31. 3. 2018.

K bodu č. 5. Rozpočtové opatření č 2/2018
Starostka seznámila přítomné s rozpočtovým opatřením číslo 2/2018 ze dne 4. 3. 2018 –
navýšení příjmů i výdajů o 8.000,- Kč, které schválila.
ZO Skoronice bere na vědomí Rozpočtové opatření č. 2/2018 – navýšení příjmů i výdajů
o 8.000,- Kč.

K bodu č. 6. Schválení Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2017
Starostka seznámila přítomné se Zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2017
ze dne 19. 2. 2018, dílčí přezkoumání hospodaření se uskutečnilo dne 13. 9. 2017.
Výsledek přezkoumání – závěrečný výrok: při přezkoumání hospodaření obce Skoronice
za rok 2017 nebyly zjištěny chyby a nedostatky
Usnesení č. 4/23/2018
ZO Skoronice schvaluje Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2017
a udělení odměny účetní Marii Řihákové ve výši 4.000,- Kč
Hlasování č. 4: pro 7, proti 0, zdržel se 0
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K bodu č. 7. Projednání žádostí spolků o dotace z rozpočtu obce
Na základě rozhodnutí zastupitelstva obce ze dne 15. 2. 2018, usnesení č. 4-22-2018 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.
30.000,- Kč
Vinařský spolek o.s. Skoronice
35.000,- Kč
Sbor dobrovolných hasičů Skoronice
20.000,- Kč
Sokol Vlkoš o.s.
60.000,- Kč
Celkový požadavek
145.000,- Kč
(V roce 2017 žádaly spolky o 120 tis. Kč, obec měla vyčleněno v rozpočtu 100 tis. Kč, které
rozdělila: Rybáři 20 tis, Vinaři 26 tis, SDH 10 tis, Sokol 44 tis. Kč)
Pro rok 2018 je vyčleněna v rozpočtu obce částka 100.000,- Kč. Návrh rozdělení částky pro
spolky:
Rybáři Skoronice
20.000,- Kč
Vinařský spolek Skoronice 25.000,- Kč
SDH Skoronice
12.000,- Kč
Sokol Vlkoš
43.000,- Kč
Zastupitelka ing. Horehleďová podala protinávrh č. 1 – navýšit částku pro TJ Sokol o 10.000,Kč. Místostarosta obce Jan Grombíř podal druhý protinávrh: Navýšit celkové dotace o
20.000,- Kč, každému spolku přidat 5.000,- Kč oproti návrhu starostky ( v letošním roce bude
obec pořádat Jízdu králů a budou oslavy 100. výročí republiky, obec bude potřebovat od
spolků pomoc při organizaci).
Protinávrh č. 1:
Ing. Horehleďová navrhla zvýšení dotací:
25.000,Rybáři Skoronice
Vinařský spolek, Skoronice 30.000,SDH Skoronice
17.000,TJ Sokol Vlkoš
53.000,------------------------------------------------celkem
125.000,Hlasování č. 5: pro 3, proti 3, zdržel se 1
Protinávrh č. 2:
Jan Grombíř – místostarosta navrhl, aby se navýšila dotace každému žadateli o 5.000,Kč
Rybáři Skoronice
25.000,Vinařský spolek Skoronice
30.000,SDH Skoronice
17.000,TJ Sokol Vlkoš
48.000,------------------------------------------------celkem
120.000,Hlasování č. 6: pro 4, proti 1, zdržel se 2
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Usnesení 5/23/2018
ZO Skoronice schvaluje rozdělení dotací z rozpočtu obce jednotlivým žadatelům takto:
Rybáři Skoronice
25.000,Vinařský spolek Skoronice 30.000,SDH Skoronice
17.000,TJ Sokol Vlkoš
48.000,a pověřuje starostku uzavřením veřejnoprávních smluv se žadateli.
Dne 22. 3. 2018 zaslala DH Skoroňáci žádost o změně čerpání finančních prostředků.
Pro DH Skoroňáci bylo vyčleněno v rozpočtu obce 50.000,- Kč na CD ke 100. výročí
založení DH. Natočení CD se nebude realizovat, žádají o tyto prostředky na jiný účel pořízení aparatury. Členové ZO Skoronice s touto žádostí nesouhlasí a navrhují jednat s DH
(zda CD vydají příští rok, zda zahrají na obecní akci, atd.).
ZO Skoronice bere na vědomí žádost DH Skoroňáci a rozhodnutí o dotaci se odkládá na
příští zasedání ZO.

K bodu č. 8.Projednání převodu cyklostezky z majetku Mikroregionu Nový Dvůr na
obec, řešení majetkoprávních vztahů mezi Městem Kyjov v souvislosti s cyklostezkou
Skoronice-Kyjov
a) Projednání převodu cyklostezky z majetku MiND Obci Skoronice
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. V příloze jsou uvedeny částky, které by měly být
zavedeny v účetnictví (majetku) obce a dále odepisovány do nákladů, a částka dotace a
rozpuštění dotace vynaložené na cyklostezku. Jedná se o těleso cyklostezky, zůstatková cena
je 829 tis. Kč – viz příloha 8-23-2018 a) Cyklostezky - podíly obcí. O bezúplatném převodu
pojednává návrh smlouvy s MiND .
Usnesení č. 6/23/2018
ZO Skoronice schvaluje bezplatné převzetí cyklostezky Skoronice – Kyjov vybudované
Mikroregionem Nový Dvůr v pořizovací ceně 986.985,20, oprávky 157.917,65 Kč na
základě
Smlouvy o bezúplatném převodu majetku doplněnou o přílohu č. 1
Hlasování č. 7: pro 7, proti 0, zdržel se 0
b) Projednání majetkových vztahů – pozemky pod cyklostezkou patřící Městu Kyjov
Vedení obce jednalo s Městem Kyjov o upřesnění majetkových poměrů pod cyklostezkou
Skoronice-Kyjov, a o dořešení údržby uvedené cyklostezky. Příloha 8-23-2018 b)
CYKLOSTEZKA SKORONICE pozemky a příloha 8-23-2018 b) Cyklostezka Kyjov Skoronice mapaspecifikuje pozemky specifikují pozemky Města Kyjova na k.ú. Skoronice
v celkové rozloze 1.080 m2. Město navrhuje směnit tyto pozemky za pozemky obce na k.ú.
Milotice (hranice katastru, u toku Hruškovice) – parc. č. 5080 (velikost parcely 5.425 m2 )
Usnesení č 7/23/2018/
ZO Skoronice souhlasí se směnou pozemků p.č. v k.ú. Skoronice o celkové výměře 1.080
m2, jejichž vlastníkem je Město Kyjov, za odpovídající část pozemku p.č. 5080 o výměře
1.080 m2 v k.ú. Milotice, jejichž vlastníkem je obec Skoronice a pověřuje starostku obce
dalšími jednáními s Městem Kyjov a vyvěšením záměru.
Hlasování č. 8: pro 7, proti 0, zdržel se 0
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K bodu č. 9. Lesní družstvo Osvětimany – Smlouva o smlouvě budoucí s E.ON (posílení
NN Osvětimany) a plná moc
a) Smlouva o smlouvě budoucí s E.ON – posílení NN Osvětimany: Z důvodu nedodržení
standardu kvality elektřiny bude provedeno posílení (rozšíření) distribuční soustavy nízkého
napětí. Obec jako podílový spoluvlastník pozemků (1/119 prostřednictvím Lesního družstva
Osvětimany) byla požádána o uzavření smlouvy. Záležitost byla konzultována s ing. Peškou,
ředitelem LD Osvětimany.
Usnesení č. 8/23/2018
ZO Skoronice schvaluje Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene s E.ON
č. 1040013776/001 a pověřuje starostku podpisem smlouvy
Hlasování č. 9: pro 7, proti 0, zdržel se 0
Po tomto bodu se z dalšího jednání omluvil zastupitel Petr Holcman a ze zasedání
odešel.
b) Plná moc - členská schůze LD Osvětimany dne 23. 3. 2018 schválila návrh plné moci – viz
příloha 9-23-2018. Účelem je, aby mohl obce zastupovat, hlavně při vyřizování stavebních
povolení, ředitel LDO. Při získávání dotací nastává situace, že je operativně nutné získat
stavební povolení a při současném stavu to jde, vzhledem k počtu účastníků řízení, formou
vyhlášky, což je velmi zdlouhavé. Schválením této plné moci by klesl počet účastníků řízení a
operativně by se LDO mohli vzdát práva odvolání a rozhodnutí by tím nabylo právní moci.
JUDr. Hlaváčková, autorka návrhu plné moci, doporučuje tuto plnou moc schválit v
zastupitelstvech obcí.
Usnesení č. 9/23/2018
ZO Skoronice schvaluje plnou moc Lesnímu družstvu Osvětimany pro zastupování obce
jako člena družstva v záležitostech v plné moci specifikovaných.
Hlasování č. 10: pro 6, proti 0, zdržel se 0

K bodu č. 10. Smlouvy s dodavateli plánovaných akcí, autorský a technický dozor
Na akci Oprava severní hřbitovní zdi byla vybrána jako dodavatel Stavební společnost
Kněždub s.r.o. Strážnice, autorský dozor – ing. Fridrich, projektant zdi. Na Opravu krovu a
střechy kostela sv. Floriána firma H+B delta Vsetín, akci Místo pasivního odpočinku –
pergola, rybník bude realizovat firma Zemní práce Vašíček (zemní práce, zpevněná plocha) a
Truhlářství Petr Holcman (pergola). Cestu k Vinohrádkům opravuje firma IS Hodonín.
Odkanalizování lokality u MŠ realizuje firma LB2000 Olomouc, technický dozor investora ing. Minařík.
a) Usnesení č. 10/23/2018
ZO Skoronice schvaluje Smlouvu o autorském dozoru s ing. Pavlem Fridrichem na akci
„Oprava severní hřbitovní zdi“ v navrženém znění a pověřuje starostku podpisem
smlouvy
Hlasování č. 11: pro 6, proti 0, zdržel se 0
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b) Usnesení č. 11/23/2018
ZO Skoronice schvaluje Příkazní smlouvu – Skoronice –kanalizace -TDI s ing.
Františkem Minaříkem na akci „Skoronice-kanalizace, odkanalizování lokality u MŠ
v navrženém znění a pověřuje starostku podpisem smlouvy
Hlasování č. 12: pro 6, proti 0, zdržel se 0
c) ZO Skoronice bere na vědomí uzavřené smlouvy na výše uvedené akce a nemá k nim
žádné výhrady.

K bodu č. 11. Informace o připravených a probíhajících projektech
Místostarosta Jan Grombíř seznámil přítomné s dotovanými projekty podpořené v roce 2017 a
připravené k realizaci v roce 2018, dále se žádostmi o dotace podané v roce 2018 i
s nedotovanými pracemi a projekty řešenými v letošním roce.
Dále s připravovanými jarními pracemi a personálním obsazení pro práce na veřejných
prostranstvích.
ZO Skoronice bere na vědomí informace o připravených a probíhajících projektech

K bodu č. 12. Předfinancování projektů dotovaných ze SZIF
V roce 2017 obdržela obec dotace ze SZIF na opravy hřbitovní zdi, střechy kostela sv.
Floriána a na vytvoření místa pasivního odpočinku (rybník) ve výši 1.579.854,- Kč. Akce je
třeba předfinancovat, dotace obdrží obec až po realizaci projektů. Stejně jako v roce 2016
obec požádá KB o poskytnutí úvěru na předfinancování akcí ve výši 1.580 tis. Kč. Starostka
Komerční banku požádala o návrh vhodného úvěru v uvedené výši. Návrh úvěrové smlouvy
bude připraven během dubna-května a projednán na příštím ZO.
Usnesení č. 12/23/2018
ZO Skoronice schvaluje záměr předfinancovat projekty dotované ze SZIF formou
krátkodobého úvěru od KB
Hlasování č. 13: pro: 6, proti 0, zdržel se 0

Po tomto bodu se z jednání omluvil zastupitel Lukáš Plachý a ze zasedání odešel.

K bodu č. 13. Informace o akci E.ON – zemní kabely NN v části obce a řešení veřejného
osvětlení
OBČANÉ: Pracovníci firmy E.ON navštívili všechny RD v části obce, kde bude NN vedeno
zemními kabely, projednali s nimi způsob nového připojení RD (odstranění střešníků,
výložníků apod., nová rozvodná skříňka, atd) a s jednotlivými majiteli budou sepisovány
smlouvy o smlouvě budoucí o věcném břemeni, kterým je přípojka a rozvod NN na RD
a které zůstávají v majetku E.ON. VB bude za úplatu. Tato částka nesouvisí s úhradou za
zřízení nové přípojky RD – tu plně hradí E.ON (a to veškeré náklady s tím spojené včetně
např. zapravení fasády, zednických a malířských prací). Někteří občané si nesprávně vyložili
záležitost tak, že z toho, co jim E.ON zaplatí za VB, budou muset sami firmě E.ON uhradit
přípojku.
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OBEC:
Projektant E.ON ing. Lovecký: projednal s obcí jednotlivé přípojky a umístění skříní na
obecních objektech, tj. obecní úřad, MŠ, mlatevna, muzeum, kostel. Obecní jsou také
pozemky, ve kterých bude uložena většina kabelů NN. V příloze 13-23-1750 poz_dot-vlastnem_trasa_obec jsou uvedeny dotčené obecní pozemky a objekty. V přílohách D2 a C2 jsou
mapy s vyznačením tras NN a přípojek. (Projektant měl k dispozici projekt chodníků v ulici
Dědina a projekt Kanalizace u MŠ.) ZO má projednat (schválit) smlouvu o smlouvě budoucí
(sml. SBVB) o věcném břemeni za úplatu 225.800,- Kč – tj. za zabřemenění pozemků
v uvedeném území. – Jeho činnost hradí E.ON.
Projektant p. Varsamis: Poptali jsme jeho služby kvůli projektu na obnovu VO v části obce,
kde budou položeny kabely NN a zrušeny sloupy, na kterých má obec VO a MR. V příloze je
cenová nabídka za projekt řešící VO a MR. – Jeho činnost hradí OBEC.
Usnesení 13/23/2018
ZO Skoronice schvaluje Smlouvu o smlouvě budoucí o věcném břemeni č.
1040012654/001 a pověřuje starostku podpisem smlouvy, doplněné o pozemky č. 238/1 a
207.
Hlasování č. 14: pro 5, proti 0, zdržel se 0
ZO Skoronice bere na vědomí nabídku p. Varsamise na projektové práce rekonstrukce
veřejného osvětlení a místního rozhlasu a pověřuje starostku k dalšímu jednání s ním.

K bodu č. 14. Informace o GDPR, projednání členství obce ve Svazu místních
samospráv ČR
Od 25. 5. 2018 platí v ČR evropská směrnice o ochraně osobních údajů. Z ní vyplývá
povinnost všem, kdo zachází s osobními údaji – jak podnikatelské subjekty, tak obce, školy,
knihovny, nemocnice. Jako obec musíme zajistit audit a pověřence nejen pro sebe, ale i jako
zřizovatel pro MŠ a obecní knihovnu.
Možnosti, jak zajistit tuto povinnost: Centrum společ. služeb a Advokát. kancelář Jurečka
(CSS), Sdružení místních samospráv (SMS). Orientační výdaje u jednotlivých variant:
CSS
analýza

CSS
pověřenec

SMS nečl.
analýza

SMS nečl.
pověřenec

SMS člen
analýza

SMS člen
pověřenec

15000

72000

21780

72600

10890

8712

Mateř.škola 8000

36000

21780

108900

10890

13068

Celkem

108000

43560

181500

21780

21780

Obec

23000

Starostka doporučila, aby se obec stala členem SMS a zajištění těchto služeb čerpala přes
SMS ČR. Členský příspěvek v SMS činí cca 3.200,- Kč (2.200 + 1,80*počet obyvatel). O
členství rozhoduje ZO.
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Usnesení č. 14/23/2018
ZO Skoronice schvaluje členství obce Skoronice ve Sdružení místních samospráv.
Hlasování č. 15: pro 4, proti 1, zdržel se 0
K bodu 15. Žádosti a podněty občanů
Nebyly podány - písemně ani ústně - žádné podněty ani žádosti.
K bodu č. 16. Různé
Starostka sdělila přítomným, že z důvodu zastaralého a nefungujícího PC účetní je nutné
zakoupit nový. Z důvodu neopravitelné závady vlečky za kultivátor TERA VARI je nutné
pořídit vlečku novou.

Na závěr starostka poděkovala všem přítomným a v 19.50 hodin zasedání ukončila.

Ověřovatelé zápisu:

Lukáš Plachý

Marek Vašíček

Ing. Marie Půčková
starostka

Zapsala: Marie Řiháková

Ve Skoronicích 9. dubna 2018
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