Zápis
z 24. zasedání zastupitelstva obce Skoronice konaného dne 10. 5. 2018 od 17.00 hodin
Přítomni: ing. Marie Půčková, Jan Grombíř, ing. Marie Horehleďová,
Pavel Bíla, Marek Vašíček, Petr Holcman
Omluven: Lukáš Plachý
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. Přítomna je nadpoloviční
většina zastupitelů, ZO je tedy usnášeníschopné.
Starostka seznámila přítomné s programem, navrhla změnu pořadí projednávaných bodů –
předřadit bod č. 12. před bod č. 5, rozpočtové opatření se týká přijetí úvěru, níže uvedený
program i se změnou byl jednohlasně schválen.
Program:
1. Zahájení, schválení programu a kontrola usnesení
2. Schválení ověřovatelů zápisu a zapisovatelky
3. Hospodaření obce k 30. 4. 2018
4. Rozpočtové opatření č. 3/2018
5. Rozpočtové opatření č. 4/2018
6. Schválení účetní závěrky obce Skoronice k 31. 12. 2017
7. Schválení Závěrečného účtu obce Skoronice k 31. 12. 2017
8. Schválení účetní závěrky MŠ Skoronice k 31. 12. 2017
9. Projednání Závěrečného účtu DSO Kelčany, Milotice, Skoronice, Vacenovice, Vlkoš
k 31. 12. 2017
10. Stanovení počtu členů ZO Skoronice do nového volebního období
11. Územní studie Záhumenice
12. Schválení úvěrové smlouvy na předfinancování projektů ze SZIF
13. Informace postupu prací na projektech obce
14. Žádosti a podněty občanů
15. Různé
16. Závěr
Usnesení č. 1/24/2018
ZO Skoronice schvaluje program zasedání s navrhovanou změnou – předřazení bodu č.
12. před bod č. 5
Hlasování č. 1: pro 6, proti 0, zdržel se 0

Kontrola usnesení ze ZO 5. 4. 2018
Usnesení 5/23/2018
ZO Skoronice schvaluje rozdělení dotací z rozpočtu obce jednotlivým žadatelům takto:
25.000,Rybáři Skoronice
Vinařský spolek Skoronice
30.000,1

SDH Skoronice
17.000,TJ Sokol Vlkoš
48.000,a pověřuje starostku uzavřením veřejnoprávních smluv se žadateli. – smlouvy jsou uzavřeny,
dotace vyplaceny.
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- Smlouva je podepsána, je
třeba dořešit správné odepisování majetku.
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. – Další jednání proběhne 16. 5.,
vzhledem k tomu, že na pozemcích je komunikace, nechce Město Kyjov směnit pouze
odpovídající výměru (metr za metr).
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 – podepsáno.
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. – zaslán výpis usnesení ZO a
vyplněná plná moc.
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 –
smlouva podepsaná, 11. 5. bude 3. kontrolní den..
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 – podepsaná, po předání podkladů ke kolaudaci bude
fakturovat.
Usnesení č. 12/23/2018
ZO Skoronice schvaluje záměr předfinancovat projekty dotované ze SZIF formou
krátkodobého úvěru od KB – viz bod 12 úvěrová smlouva.
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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. – doplněno,
podepsáno.
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. –
domluvit výběr osvětlení – příští týden.
Usnesení č. 14/23/2018
ZO Skoronice schvaluje členství obce Skoronice ve Sdružení místních samospráv. – jsme
přijati za členy, objednány služby GDPR.

K bodu č. 2. Schválení ověřovatelů zápisu a zapisovatelky
Starostka navrhla jako ověřovatele Pavla Bílu a Jana Grombíře, jako zapisovatelku Marii
Řihákovou.
Usnesení č. 2/24/2018
ZO Skoronice schvaluje ověřovatele zápisu Pavla Bíla a Jana Grombíře, jako
zapisovatelku Marii Řihákovou.
Hlasování č. 2: pro 6, proti 0, zdržel se 0

K bodu č. 3. Hospodaření obce k 30. 4. 2018
Stav finančních prostředků na účtech
Stav účtů u KB
„
„ ČNB
„
„ ČMZRB

2.003.615,99 Kč
42.561,85 Kč
1.435,13 Kč

Stav pokladny

5.863,- Kč

Úvěry
ČMZRB na kanalizaci

2.078.785,- Kč

Závazky vůči Svazku obcí Kelčany, Milotice, Skoronice, Vacenovice, Vlkoš
Splátka půjčky SFŽP na ČOV: Dne 5. 3. 2017 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. Částka 126 tis. zaplacena v dubnu 2018.
ZO Skoronice bere na vědomí hospodaření obce k 30. 4. 2018
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K bodu č. 4. Rozpočtové opatření č. 3/2018
Starostka seznámila přítomné s rozpočtovým opatřením č. 3/2018 – navýšení příjmů o
99.000,- Kč, navýšení výdajů o 257.000,- Kč a navýšení financování o 158.000,- Kč, které
schválila.
ZO Skoronice bere na vědomí Rozpočtové opatření č. 3/2018 – navýšení příjmů o
99.000,- Kč, navýšení výdajů o 257.000,- Kč a navýšení financování o 158.000,- Kč

K bodu č. 12. Schválení úvěrové smlouvy na předfinancování projektů ze SZIF, jehož
předřazení bylo schváleno usnesením č. 1/24/2018
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. V příloze jsou dva návrhy
smlouvy s KB o poskytnutí úvěru na předfinancování akcí ve výši 1.580 tis. Kč – se sazbou
pevnou, kterou jsme měli při předchozím úvěru na předfinancování v r. 2016 a se sazbou
pohyblivou, která je doporučovaná bankou v současné době, protože úvěr bude poskytnut na
poměrně krátkou dobu.
Usnesení č. 3/24/2018
ZO Skoronice schvaluje Smlouvu o úvěru s Komerční bankou a.s. na 1.580 tis. Kč na
předfinancování dotace MZe z programu 12966, s úrokovou sazbou pevnou a pověřuje
starostku podpisem smlouvy.
Hlasování č. 3: pro 6, proti 0, zdržel se 0

K bodu č. 5. Rozpočtové opatření č. 4/2018
Starostka seznámila přítomné s rozpočtovým opatřením č. 4/2018 navýšení příjmů o
472.500,- Kč, navýšení výdajů o 472.500,- Kč, financování o 0 Kč – úvěr ve výši 1.580.000, a čerpání o 1.580.000,-Kč.
Usnesení č. 4/24/2018
ZO Skoronice schvaluje Rozpočtové opatření č. 4/2018 – navýšení příjmů i výdajů o
472.500,- Kč a financováni o 0 Kč – úvěr ve výši 1.580.000,- rovněž čerpání úvěru na
položky 8113 a 8114.
Hlasování č. 4: pro 6, proti 0, zdržel se 0

K bodu č. 6. Schválení účetní závěrky obce Skoronice k 31. 12. 2017
Schválení účetní závěrky vyplynulo z novely Zákona o účetnictví, která byla vydána ve
Sbírce zákonů č. 239/2012, kterým se mění zákony č. 563/1991 Sb., 128/2000 Sb., a
129/2000 Sb., a vyhláškou 220/2013 Sb., o požadavcích na schvalování účetních závěrek
některých vybraných účetních jednotek, tato vyhláška se vztahuje na účetní jednotky, které
jsou organizačními složkami státu, územními samosprávnými celky nebo příspěvkovými
organizacemi. Povinnost schvalování účetní závěrky je pro vybrané účetní jednotky včetně
příspěvkových organizací.
Spolu s návrhem programu ZO obdrželi členové ZO Skoronice elektronickou poštou
podrobný výpis dat z účetních výkazů účetní závěrky ke dni 31. 12. 2017. ZO Skoronice
účetní závěrku za rok 2017 projednalo a na základě předložených dokladů nevzneslo
požadavky na doplňující informace a předložení dalších účetních záznamů. Schválení výše
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uvedené účetní závěrky je vypracován protokol, který je přiložen k zápisu ZO ze dne 11. 5.
2018.
Usnesení č. 5/24/2018
ZO Skoronice schvaluje účetní závěrku obce Skoronice za rok 2017. Příloha
s podrobným vysvětlením jednotlivých výkazů je součástí účetní závěrky, účetní závěrka
a protokol jsou nedílnou součástí tohoto zápisu
Hlasování č. 5: pro 6, proti 0, zdržel se 0

K bodu č. 7. Schválení Závěrečného účtu obce Skoronice k 31. 12. 2017
Zastupitelé obce Skoronice obdrželi elektronickou poštou podrobný výpis dat z účetních
výkazů k Závěrečnému účtu obce Skoronice včetně sestav za rok 2017. Výše uvedený Návrh
Závěrečného účtu obce Skoronice byl zveřejněn na úřední desce obce Skoronice i
v elektronické podobě ode dne 24. 4. 2018 do 11. 5. 2018.
V roce 2017 činily náklady 5.249.842,80 Kč, výnosy 7.591.481,50 Kč, zisk činil
+2.341.638,70 Kč.
Závěrečný výrok výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2017 zněl: „nebyly zjištěny
chyby a nedostatky“.
Schválený Závěrečný účet obce Skoronice bude zveřejněn na internetových stránkách
obce Skoronice www.obecskoronice.cz
Usnesení č. 6/24/2018
ZO Skoronice schvaluje Závěrečný účet obce Skoronice za rok 2017 bez výhrad a
připomínek, rovněž schvaluje výsledek hospodaření – zisk ve výši 2.341.638,70 Kč
k 31. 12. 2017.
Hlasování č. 6: pro 6, proti 0, zdržel se 0

K bodu č. 8. Schválení účetní závěrky MŠ Skoronice k 31. 12. 2017
Schválení účetní závěrky vyplynulo z novely Zákona o účetnictví, která byla vydána ve
Sbírce zákonů č. 239/2012, kterým se mění zákony č. 563/1991 Sb., 128/2000 Sb., a
129/2000 Sb., a vyhláškou 220/2013 Sb., o požadavcích na schvalování účetních závěrek
některých vybraných účetních jednotek, tato vyhláška se vztahuje na účetní jednotky, které
jsou organizačními složkami státu, územními samosprávnými celky nebo příspěvkovými
organizacemi. Povinnost schvalování účetní závěrky je pro vybrané účetní jednotky včetně
příspěvkových organizací.
Spolu s návrhem programu ZO obdrželi členové ZO Skoronice elektronickou poštou
podrobný výpis dat z účetních výkazů účetní závěrky ke dni 31. 12. 2017. ZO Skoronice
účetní závěrku za rok 2017 projednalo a na základě předložených dokladů nevzneslo
požadavky na doplňující informace a předložení dalších účetních záznamů. Schválení výše
uvedené účetní závěrky je vypracován protokol, který je přiložen k zápisu ZO ze dne 11. 5.
2018.
Usnesení č. 7/24/2018
ZO Skoronice schvaluje účetní závěrku příspěvkové organizace MŠ Skoronice za rok
2017 bez výhrad a připomínek. Příloha s podrobným vysvětlením jednotlivých výkazů je
součástí účetní závěrky, účetní závěrka a protokol z účetní závěrky jsou nedílnou
součástí tohoto zápisu
Hlasování č. 7: pro 6, proti 0, zdržel se 0
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K bodu č. 9. Projednání Závěrečného účtu DSO Kelčany, Milotice, Skoronice,
Vacenovice, Vlkoš k 31. 12. 2017
Starostka seznámila přítomné s návrhem Závěrečného účtu DSO Kelčany, Milotice,
Skoronice, Vacenovice, Vlkoš za rok 2017, který byl zveřejněn na úřední desce obce
Skoronice i v elektronické podobě ode dne 20. 3. 2018 do 5. 5. 2018.
ZO Skoronice bere na vědomí Návrh Závěrečného účtu DSO Kelčany, Milotice,
Skoronice, Vacenovice, Vlkoš za rok 2017.

K bodu č. 10. Stanovení počtu členů ZO Skoronice do nového volebního období
Na základě zákona o obcích č. 128/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů je třeba stanovit
pro nové volební období počet členů ZO, dle § 67 jej ZO stanoví v souladu s tímto zákonem
nejpozději do 85 dnů přede dnem voleb.
Usnesení č. 8/24/2018
ZO Skoronice stanovuje na základě o obcích 128/2000 Sb., § 67 a 68, pro volební období
2019-2022 počet 7 členů ZO Skoronice.
Hlasování č. 8: pro 6, proti 0, zdržel se 0

K bodu č. 11 Územní studie Záhumenice
Z územního plánu obce vydaného v r. 2014 vyplývá povinnost řešit pravidla pro občanskou
bytovou výstavbu v nově určeném zastavěném území, a to do 4 let od vydání nového územní
plánu. Pro lokalitu Území B1 územní plánu - Přední kusy byla územní studie pořízena. Obec
danou lokalitu řeší – výkup pozemků, projekt a výstavba inženýrských sítí. Vzhledem
k finanční a realizační náročnosti řešení této lokality navrhla starostka prozatím nepořizovat
další územní studii – tj. územní studii pro lokalitu územního plánu Skoronice A –
Záhumenice.
ZO Skoronice bere na vědomí náročnost organizačního a finančního zabezpečení
přípravy a následné realizace výstavby technické a dopravní infrastruktury v prostoru
„Přední kusy“ (dle obsahu pořízení Územní studie“Skoronice Území B1 územního plánu
– Přední kusy“) a nesouhlasí s návrhem, že obec Skoronice nebude prozatím otevírat
pořízení další územní studie pro lokalitu „A“. Požaduje, aby vedení obce zjistilo
možnosti otevření pořízení územní studie pro lokalitu Záhumenice (rozpracování studie,
financování) a odkládá bod na další jednání ZO.

K bodu č. 13. Informace postupu prací na projektech obce
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. Ve výběrovém řízení na dodavatele stavby nabídla nejnižší
cenu firma H+B delta s.r.o. Vsetín, nabídnutá cena je 1 306 596,- Kč (projektovaná 1.310 tis.
Kč, dotace 700 tis.Kč). Zahájení stavby proběhne dne 25. června 2018, předpokládaná doba
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realizace do poloviny měsíce srpna. V době stavby necháme zpracovat projektovou
dokumentaci a rozpočet na rekonstrukci věže kostela – dotace a realizace v roce 2019.
b) Boční (severní) zeď hřbitova - 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 vyhlášky o zadávání
veřejných zakázek. Realizaci stavby fi. zahájila v březnu, předpokládané dokončení stavby je
do konce měsíce května 2018.

DOTAČNÍ TITUL MZe – Vytvoření místa pasivního odpočinku
c) Zpevněná plocha s přístřeškem u rybníka – v sousedství stávajícího přístřešku bude
vybudovaná zpevněná plocha o rozměru 7x 3 metry, přístřešek se stoly a lavicemi a
zabudovaným stojanem na kola. Budování zpevněné plochy probíhá, předpokládané
dokončení všech prací tj instalace pergoly, stolů s lavicemi a dalšího mobiliáře je do konce
měsíce května.
2. Ministerstvo kultury ČR – Podpora tradiční lidové kultury
Skoronská jízda králů 2018 – 8. září 2018. Obci byla přiznána dotace v požadované výši - tj.
124 000,- Kč.

ŽÁDOSTI O DOTACE PODANÉ V ROCE 2018
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. V měsíci březnu proběhly
konzultace k rozpočtu projektu, naše žádost postoupila do 2. kola hodnocení. Vyhlášení
výsledků dotačního řízení předpokládáme v létě 2018, realizace staveb v případě obdržení
dotace by pravděpodobně proběhala až na jaře 2019.
2. DOTAČNÍ TITULY JMK – Program rozvoje venkova
a) Hydroizolace, zateplení a fasáda na části budovy obecního domu
- hydrofobizace zdi zasedací místnosti a zadního schodiště, zateplení a provedení nové fasády
na přední stěně obecního domu. Rozpočet stavby je 600 000,- Kč. Sanační práce ve sklepě a
zasedací místnosti provedla firma Prins Přerov v únoru 2018, venkovní sanační práce a práce
na odvětrání vlhkosti ze sklepa v dubnu 2018. Po 20. květnu budou sanace dokončeny izolací
venkovní zdi od bezbariérového přístupu do OD.
Práce na zateplení a nové fasádě předpokládáme v měsících červen-červenec 2018. Náklady
na provedené sanace dosáhnou výše cca 210 000,- Kč, projektovaná cena na zateplení a
fasádu činí cca 360 000,- Kč. Dotaci z PRV JMK jsme obdrželi ve výši 250 000,- Kč,
spolufinancování obce bude činit cca 320 000,- Kč.
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JMK – Podpora v oblasti kultury, nemateriální statky UNESCO
Každoročně vypisovaný dotační titul s finančním příspěvkem ve výši 90% nákladů, max.
100 000,- Kč. V roce 2018 žádáme o finanční podporu doprovodných akcí v souvislosti
s pořádáním jízdy králů ve Skoronicích. Zajištění samotné jízdy králů podpoří Ministerstvo
kultury ČR – viz výše. V měsíci dubnu nám byl přiznána dotace ve výši 95 000,- Kč.
NEDOTOVANÉ PRÁCE A PROJEKTY – Projekty a práce řešené v roce 2018
1. Oprava místní komunikace od obce směrem na Vinohrádky – mezi mostkem u
Lattenbergového a mostem přes Hruškovici.
299.305,60 Kč vč. DPH
Opravu místní komunikace provedla společnost IS Hodonín.
2. Napojení lokality u bývalé školy na kanalizaci.
Projekt řešil odkanalizování lokality u bývalé školy – mateřská školka, knihovna a klubovny,
obchod COOP a hospoda, dílna p. Holcmana a dům č.p. 15, Rybová. Rozpočtovaná cena
stavby byla 1 180 000,- , nejnižší cenu ve výběrovém řízení nabídla firma LB 2000 Olomouc
– 656 667,- Kč. Stavba byla realizována od poloviny března do 20. dubna.
Celkové náklady stavby činily 828 000,- Kč. Zvýšení celkových nákladů stavby o
172 000,- Kč zapříčinily vícepráce, které nebyly součástí projektu:
- odbočka pro připojení RD č. 15
32 000,84 000,- přípojka Coop-Jednota
- bourání septiku
73 000,Část víceprací bude přefakturována Coop-Jednota – 84 000,- za přípojku a alikvotní
část za bourání septiku. Přefakturace víceprací a kolaudační řízení kanalizace proběhne
do konce měsíce května.
Navrhujeme, aby na dokončenou stavbu navázalo zpracování projektu na úpravu školního
dvora a vybudování nového dětského hřiště pro MŠ.
3. Další připravované práce
- instalace nového oplocení a vstupní branky do areálu na Lúkách – Petr Holcman (hotovo)
- nátěry laviček a zdi podia na Lúkách – pracovníci obce
- jarní údržba záhonů a zeleně v obci – pracovníci obce
- vyčištění bývalého náhonu, který slouží jako přepad kanalizace – Jirka Vašíček
4. Personální obsazení pro práce na veřejných prostranstvích
Jako stálý pracovník obce hrazený z rozpočtu má do konce roku 2018 smlouvu František
Fojtík. Zaměstnáváme a mzdu z rozpočtu hradíme paní Křižkové (smlouva na 6 měsíců).
Úřad práce podpořil pouze jednoho vybraného uchazeče – od 3. dubna nastoupil pan Petr
Chytil. Na dohodu o provedení práce zaměstnáváme pana V. Křižku (smlouva na 4 měsíce).
Podle časových potřeb obce kosí trávu a udržuje veřejná prostranství.
ZO Skoronice bere na vědomí informace o postupu prací na projektech obce a další
pracích.
K bodu č. 14. Žádosti a podněty občanů
DH Skoroňáci nevyužijí 50 tis. Kč vyčleněných v obecním rozpočtu na CD ke 100. výročí
založení DH. Místo toho žádají o podporu obce k nákupu techniky, která by zůstala v majetku
obce a DH by ji využívala. Specifikace techniky – párový kabel K32C30D v hodnotě cca
15.900,- Kč a odposlech DB FM12 v hodnotě cca 12.700,- Kč. Starostka navrhla tuto
techniku zakoupit. Ze zbývající částky vyčleněné v rozpočtu by mohla být financována
brožura ke 100. výročí založení DH Skoroňáci, vytvořená ve spolupráci s Petrem Ingrem,
dlouholetým kapelníkem DH.
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Usnesení 10/24/2018
ZO Skoronice schvaluje nákup techniky pro DH Skoroňáci ve výši cca 28.600,- Kč
Hlasování č. 9: pro 6, proti 0, zdržel se 0
Pan Michal Švábek upozornil na špatnou viditelnost měřiče rychlosti, který je umístěn ve
směru od Milotic u RD čp. 26, a navrhl jeho přemístění do větší výšky. Místostarosta
prověřoval tuto možnost již dříve, z technických důvodů byla zamítnuta. Vedení obce požádá
p. Marka o ořezání křovin, které brání ve výhledu na měřič rychlosti.

K bodu č. 15. Různé
Dne 2. 5. 2018 doručil ing. Špaček, Vlkoš 268 žádost o vyjádření k přístavbě skladu
zemědělské techniky, stavebníka A. Chocholáčové, Skoronice čp. 7.
ZO Skoronice bere na vědomí žádost o vyjádření k PD stavebníka ing. A. Chocholáčové.

Na závěr poděkovala starostka všem přítomným za účast a ukončila jednání v 18. 30 hodin.

Ověřovatelé zápisu:

Jan Grombíř
Pavel Bíla

Ing. Marie Půčková
starostka

Zapsala: Řiháková

Ve Skoronicích 14. 5. 2018
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