Zápis byl upraven pro potřeby vyvěšení na elektronické úřední desce
z důvodu ochrany osobních údajů

Zasedání Zastupitelstva Obce Skrchov

č. 13

konané dne 12. 5. 2020
Zasedání se konalo v budově obecního úřadu, zahájeno bylo v 18:00 hod., přítomno bylo
5 zastupitelů ze 7, omluveni paní Ludmila Drahošová a pan Ladislav Chladil.
Starostka obce (dále předsedající) přivítala přítomné a konstatovala řádné svolání a usnášeníschopnost zasedání zastupitelstva. Kopie oznámení o konání zasedání je uvedena v příloze zápisu.
Předsedající navrhla určit zapisovatelem pana Františka Bubeníka a ověřovateli zápisu
pana Petra Kopečného a paní Martu Oujezdskou.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo Obce Skrchov určuje zapisovatelem pana Františka Bubeníka
a ověřovateli zápisu pana Petra Kopečného a paní Martu Oujezdskou.
Výsledek hlasování: Pro 5
Usnesení č. 13/1 bylo schváleno.

Proti

0

Zdrželi se

0

Předsedající seznámila přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou předanou
členům zastupitelstva a v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce. V programu zasedání
navrhla pozměnit znění bodu programu zasedání č. 14 – viz. znění usnesení.
Ze strany zastupitelů nebyly k návrhu programu vzneseny návrhy na doplnění.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo Obce Skrchov schvaluje následující program zasedání zastupitelstva:
1. Kontrola plnění přijatých usnesení
2. Schválení OZV č. 2/2020 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství.
3. Schválení OZV č. 3/2020 o místním poplatku ze psů.
4. Schválení usnesení k veřejnoprávní smlouvě na výkon přenesené působnosti na
přestupky.
5. Schválení usnesení na zařazení území obce Skrchov do územní působnosti
MAS Partnerství venkova na programové období 2021 – 2027.
6. Rozpočtová opatření č. 1/2020 (na vědomí) a č. 2/2020.
7. Projednání žádosti o podporu záchranné stanice pro handicapované živočichy.
8. Informace k novému webu obce Skrchov.
9. Položkový rozpočet – plocha pro přístřešek.
10. Informace k napojení vodovodu.
11. Informace k posouzení průjezdnosti.
12. Informace k rozšíření silnice.
13. Žádost o podporu Linky bezpečí.
14. Schválení ceníku obce a smlouvy pro zapojení živnostníků do systému obce s nakládání
s odpady.
15. Pravidla pro prodej obecních pozemků.
16. Schválení nákupu popelnic s čipem na „TK“ pro občany.
17. Různé.
Výsledek hlasování: Pro 5
Usnesení č. 13/2 bylo schváleno.

Proti

0

Zdrželi se
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0

1. Kontrola plnění přijatých usnesení
Předsedající informovala přítomné o stavu plnění usnesení přijatých na minulém
zasedání zastupitelstva:
• Smlouva o dílo s vybraným zhotovitelem projektové dokumentace byla uzavřena, cena díla
byla sjednána ve výši 75.625 Kč s DPH. Smlouva o dílo je uvedena v příloze zápisu.
• Zasedání hodnotící komise proběhlo 3. února, za obec se zúčastnili paní Věra Kolářová a
pan Petr Kopečný, byla vybrána firma JNDS s.r.o., Letovice, za celkovou nabídkovou cenu
151.250 Kč. Zápis z jednání hodnotící komise je uveden v příloze zápisu.
• Příkazní smlouva na techniské poradenství byla uzavřena – viz. příloha zápisu.
• Pověření jednání ve věci posouzení vypracovaného geometrického plánu – obec ve svém
stanoviku vychází z dříve vypracovaného znaleckého posudku, kde je stanovisko obce
jasně zdůvodněno.
• Tibetská vlajka byla 10. března vyvěšena.
Výpis usnesení z předchozího zasedání zastupitelstva obce je uveden příloze zápisu.

2. Schválení OZV č. 2/2020 o místním poplatku za užívání veřejného
prostranství.
Předsedající informovala zastupitele o výhradě pracoviště Ministerstva vnitra
k OZV č. 3/2019 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství, ve které dle jejich
názoru nejsou dostatečně identifikovány parcely, na kterých se veřejné prostranství nachází.
Proto je zpracován návrh nové vyhlášky, ve které je veřejné prostranství definováno
jmenovitě v Příloze č. 1 a současně graficky v Příloze č.2.
Návrh OZV č. 2/2020 včetně příloh je uveden v příloze zápisu.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo Obce Skrchov schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2020 o místním
poplatku za užívání veřejného prostranství.
Výsledek hlasování: Pro 5
Usnesení č. 13/3 bylo schváleno.

Proti

0

Zdrželi se

0

3.Schválení OZV č. 3/2020 o místním poplatku ze psů.
Předsedající informovala zastupitele o výhradě pracoviště Ministerstva vnitra
k OZV č. 3/2019 o místním poplatku ze psů, ve které je zavedena dvojí sazba poplatku – pro
běžné vlastníky a pro osoby starší 65 let. To je dle pracovníků MV diskriminační, správně je
to třeba udělat tak, že je jednotná sazba poplatku ze psů a úleva pro osoby starší 65 let je
definována v Čl. 6 Osvobození a úlevy.
Návrh OZV č. 3/2020 je uveden v příloze zápisu.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo Obce Skrchov schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 3/2020 o místním
poplatku ze psů.
Výsledek hlasování: Pro

5

Proti

0

Zdrželi se

Usnesení č. 13/4 bylo schváleno.

.
2. stránka z 9

0

4. Schválení usnesení k veřejnoprávní smlouvě na výkon přenesené působnosti
na přestupky.
Předsedající seznámila zastupitele s Dodatkem č.1 k veřejnoprávní smlouvě ze dne
9. 1. 2019 mezi městem Letovice a obcí Skrchov o přenesení veškeré příslušnosti k
projednávání přestupků – dodatkem se ve smlouvě mění Čl. III. Úhrada nákladů – nově bude
obec poskytovat městu Letovice roční příspěvek 1.000 Kč a dále příspěvek 1.000 Kč za
každý projednaný přestupek.
Návrh dodatku s průvodním emailem je uveden v příloze zápisu.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Skrchov schvaluje Dodatek č.1 veřejnoprávní smlouvy uzavřené
podle ust. § 63 odst. 1 zákona č.128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů
a ust. § 160 odst. 5 zákona č.500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů,
o přenesení veškeré příslušnosti k projednávání přestupků s městem Letovice,
dle předloženého materiálu.
Výsledek hlasování: Pro 5
Usnesení č. 13/5 bylo schváleno.

Proti

0

Zdrželi se

0

5. Schválení usnesení na zařazení území obce Skrchov do územní působnosti
MAS Partnerství venkova na programové období 2021 – 2027.
Předsedající informovala zastupitele o potřebě schválit zařazení území obce do územní
působnosti MAS na programové období 2021 – 2027. Pro toto období je také přípravovaná
nová Strategie komunitně vedeného místního rozvoje.
Email z MAS je uveden v příloze zápisu.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Skrchov schvaluje zařazení území obce Skrchov do územní působnosti
MAS Partnerství venkova, z.s. na programové období 2021 – 2027.
Výsledek hlasování: Pro 5
Usnesení č. 13/6 bylo schváleno.

Proti

0

Zdrželi se

0

6. Rozpočtová opatření č. 1/2020 (na vědomí) a č. 2/2020.
Předsedající seznámila zastupitele s Rozpočtovým opatřením č. 1/2020, které schválila
v rámci pravomoce schvalovat rozpočtová opatření dne 31. 3. 2020 – na straně příjmů se ruší
položky dotace BRKO, protože tato dotace byla poskytnuta již v minulém roce, a navyšuje se
položka Financování prostředky z úspory minulých let, na straně výdajů se navyšuje položka
příspěvek městu Letovice dle veřejnoprávní smlouvy.
Dále předsedající seznámila zastupitele s Rozpočtovým opatřením č. 2/2020, které
navyšuje položku Financování prostředky z úspory minulých let, na straně výdajů se navyšují
položky Sběr a svoz komunálních odpadů, Příspěvek – Linka bezpečí, Příspěvek –
Záchranná stanice zvířat Zelené Vendolí, Činnost místní správy a Cestovní ruch.
Plné znění rozpočtových opatření je uvedeno v příloze zápisu.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Skrchov bere na vědomí Rozpočtové opatření č. 1/2020
a schvaluje Rozpočtové opatření č. 2/2020.
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Výsledek hlasování: Pro 5
Usnesení č. 13/7 bylo schváleno.

Proti

0

Zdrželi se

0

7. Projednání žádosti o podporu záchranné stanice pro handicapované
živočichy.
Předsedající informovala zastupitele o žádosti o podporu činnosti záchranné stanice pro
handicapované živočichy v Zeleném Vendolí – záchranná stanice především pečuje o
živočichy, kteří v důsledku zranění nebo nemoci nejsou schopni dočasně nebo trvale přežít
ve volné přírodě. Tyto živočichy se snaží připravit pro návrat do volné přírody, nebo, pokud
toho nejsou schopni, slouží v areálu záchranné stanice k ekologické výchově pro školy a
veřejnost. Součástí stanice je také psí útulek. ZS žádá na rok 2020 o příspěvek ve výši od
1.000 do 5.000 Kč.
Žádost s emailovou korespondencí jsou uvedeny v příloze zápisu.
V diskuzi bylo dojednáno poskytnout příspěvek ve výši 2.000 Kč.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo Obce Skrchov projednalo žádost a schvaluje příspěvek na podporu činnosti
Záchranné stanice Zelené Vendolí ve výši 2.000 Kč.
Zastupitelstvo Obce Skrchov schvaluje veřejnoprávní smlouvu na poskytnutí příspěvku na
činnost Záchranné stanice a pověřuje starostku jejím uzavřením.
Výsledek hlasování: Pro 5
Usnesení č. 13/8 bylo schváleno.

Proti

0

Zdrželi se

0

8. Informace k novému webu obce Skrchov.
Pan Petr Kopečný seznámil zastupitele s grafickým návrhem nových webových stránek
obce – v této fázi jde o odsouhlasení struktury grafiky a barevnosti stránek – poté zhotovitel
převede všechny úřední věci a z ostatních částí původních stránek obsah z aktuálního roku.
Nové webové stránky jsou pořizovány z důvodu celkové zastaralosti stávajících webových
stránek obce.
Nové webové stránky budou splňovat platná zákonná ustanovení, archív úřední desky
bude pro veřejnost přístupný omezeně z důvodu ochrany osobních údajů, bude možno zvolit
verzi se zvýšenou čitelností pro seniory – zjednodušená struktura s větším písmem a
možností hlasového předčítání napsaného textu, bude poskytována informace o používání
cookies. Součástí řešení bude aplikace pro mobilní telefony, která umožní číst stránky na
mobilních telefonech. Celková cena za vytvoření a zprovoznění webových stránek bude činit
57.900 Kč (bez DPH) a celková cena ročního provozu bude činit 11.800 Kč (bez DPH).
Grafický návrh stránek s průvodním emailem a jednotlivé smlouvy na zhotovení a provoz
stránek jsou uvedeny v příloze zápisu.
Návrh usnesení:
a) Zastupitelstvo Obce Skrchov schvaluje smlouvy mezi obcí a firmou Galileo
Corporation s.r.o., Březenecká 4808, 430 04 Chomutov a pověřuje starostku jejich
podepsáním:
- Smlouvu o vytvoření internetových stránek za cenu 36.500 Kč
- Smlouvu o provozu internetových stránek za cenu 5.900 Kč za rok
- Smlouvu o zpracování osobních údajů
- Smlouvu o balíčku GDPR+ a SSL certifikátu za cenu 7.900Kč za rozšíření webu na
GDPR+ a SSL a za cenu ročního provozu 1.950 Kč za rok.
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b) Zastupitelstvo Obce Skrchov schvaluje Smlouvu o zřízení a provozu mobilní aplikace
mezi obcí a firmou Online-Team s.r.o., Březenecká 4808, 430 04 Chomutov
za cenu 13.500 Kč za zřízení a 3.950 Kč ročně za zajištění provozu a pověřuje starostku
jejím podepsáním..
Všechny ceny jsou uvedeny bez DPH.
Výsledek hlasování: Pro 5
Usnesení č. 13/9 bylo schváleno.

Proti

0

Zdrželi se

0

9. Položkový rozpočet – plocha pro přístřešek.
Předsedající uvedla, že je třeba řešit uskladnění věcí z bývalé hasičárny, která již
prostorově nedostačuje. Řešením by mohlo být vybudování přístřešku v areálu u obecního
úřadu. Přístřešek vhodný k uskladnění věcí i k vystavení historické hasičské stříkačky je
Kevin EKO 300x200 28mm + přístřešek XL-DELTA, jehož samotnou konstrukci lze pořídit
za 46.117 Kč bez DPH. Pod tento přístřešek by bylo nejprve třeba vytvořit plochu ze
zámkové dlažby – předsedající si vyžádala cenovou nabídku od firmy RONYTRANS, s.r.o.,
která nabízí vybudování plochy pod přístřešek za 61.537 Kč.
Položkový rozpočet a prospekt přístřešku jsou uvedny v příloze zápisu.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo Obce Skrchov schvaluje vybudování zpevněné plochy pod přístřešek dle
položkového rozpočtu za cenu 61.537 Kč s DPH.
Zastupitelstvo Obce Skrchov schvaluje objednání a zhotovení přístřešku pro uskladnění
materiálu a historické stříkačky v ceně do 100.000 Kč s DPH.
Výsledek hlasování: Pro

5

Proti

0

Zdrželi se

0

Usnesení č. 13/10 bylo schváleno.

10. Informace k napojení vodovodu.
Předsedající informovala zastupitele o postupu prací na projektu napojení vodovodu
Skrchov na skupinový vodovod Letovice – dle vyjádření projektanta je projekt hotový,
nicméně ani obec jako vlastník pozemků dotčených stavbou, ani další vlastníci pozemků
dosud nebyli požádáni o písemný souhlas se stavbou. Také teprve nyní začala být vyřizována
žádost o zřízení nového odběrného místa elektrické energie.
Dále předsedající seznámila zastupitele s právním rozborem nároku na majetkoprávní
vyrovnání stávajícího vodovodu – někteří vlastníci pozemků dotčených stavbou podmiňují
svůj souhlas se stavbou majetkoprávním vypořádáním pozemků dotčených stávajícím
vodovodem – dle právního rozboru lze mít za to, že vzhledem k trvajícím jednáním s těmito
vlastníky nárok na vypořádání nezanikl, výše vyrovnání by měla být stanovena znaleckým
posudkem – je možné, aby obec doplatila rozdíl mezi výší náhrady poskytovanou Svazkem
(5 Kč/m2) a a výší náhrady dle znaleckého posudku. Výše požadavku majitelů pozemků na
vypořádání není známa, protože obec nebyla k jednáním přizvána.
Předsedající také informovala zastupitele, že z bilance hospodaření vodovodů vyplývá,
že ve vodovodu na Borové dochází ke značným ztrátám vody (cca 46% ztráty) – tyto ztráty
jdou na vrub mínusovosti obce, bez ohledu na to, že tento stav je výhradně ovlivněn
nečinností provozovatele – předsedající požádá právní kancelář o posouzení možností řešení
tohoto stavu. V části obce, kde se projevuje nedostatek vody, došlo v minulém roce k
přibližně třetinovému nárůstu spotřeby vody, třebaže v té době byla spotřeba omezena obecní
vyhláškou. V současné době je spotřeba omezena opatřením obecné povahy, vydaným
vodoprávním úřadem – platnost opatření je do června, bude požadováno jeho prodloužení.
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Komunikace se Svazkem a projektantem ohledně projektu a bilance hospodaření,
komunikace s právní kanceláří, Posouzení majetkového vypořádání a Shrnutí jsou uvedeny v
příloze zápisu.

11. Informace k posouzení průjezdnosti.
Předsedající informovala zastupitele o ukončení soudního řízení ve věci určení
vlastnictví – Usnesení o zastavení řízení bylo vydáno 14. 4. 2020, ani jedna strana se proti
němu neodvolala, proto již nabylo právní moci. Každá strana sporu je povinna uhradit soudu
polovinu vzniklých nákladů především za znalecké posudky, obec je tedy povinna uhradit
8.573,50 Kč. Vzhledem k tomu, že stavba opěrné zdi a plotu stojí na pozemku obecní
komunikace, bude právní kancelář požádána o vypracování a podání žádosti o zahájení řízení
o odstranění překážky v místní komunikaci silničnímu správnímu úřadu.
Usnesení o zastavení řízení a emailová komunikace s právní kanceláří jsou uvedeny v příloze
zápisu.

12. Informace k rozšíření silnice.
Předsedající informovala zastupitele, že svozová firma má problém s průjezdem v
zatáčce u domů č.p. 12 a 8 – ve spolupráci s technickým poradcem p. Sedlákem bylo místo
zaměřeno a byl zpracován návrh rozšíření komunikace v tomto místě, spojeném s
vybudováním opěrné zdi v délce cca 27 m. Bylo požádáno o vypracování cenové nabídky.
Návrh opěrné zdi je uveden v příloze zápisu.

13. Žádost o podporu Linky bezpečí.
Předsedající seznámila zastupitele se žádosti o pokračování podpory Linky bezpečí
i v r. 2020, je žádáno o finanční podporu ve výši 2.000 Kč.
Žádost je uvedena v příloze zápisu.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo Obce Skrchov schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy na dotaci pro
Linku bezpečí, z.s. ve výši 2.000 Kč.
Výsledek hlasování: Pro 5
Proti
Usnesení č. 13/11 bylo schváleno.

0

Zdrželi se

0

14. Schválení ceníku obce a smlouvy pro zapojení živnostníků do systému obce
s nakládání s odpady.
Předsedající informovala zastupitele o jednání se svozovou firmou TS Malá Haná, která
nejprve po obci žádala seznam firem a právnických osob působící na území obce za účelem
návrhu smluvního vztahu na zajištění likvidace komunálnío odpadu vznikajícího při jejich
činnosti, následně se ale rozhodla uzavřít smluvní vztah pouze s BaL Teluria s.r.o., pro
ostatní subjekty navrhla, aby uzavřely smlouvy o likvidaci komunálního odpadu,
vznikajícího při jejich činnosti, prostřednictvím obce Skrchov. Byla navržena smlouva o
zajištění provozu systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů mezi obcí a podnikatelským subjektem, obec toto zajistí
prostřednictvím pověřené osoby. Návrh smlouvy je uveden v příloze zápisu.
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Protože je třeba stanovit výši poplatku za tuto službu, a protože vznikla potřeba stanovit
výši poplatků za další služby, které může obec občanům poskytovat, byl navržen Ceník obce
Skrchov, který stanoví výši úhrady za práce a služby (posyp, sečení trávy, přeprava nákladu,
práce s drtičem větví), ceník pronájmu vybavení (stoly, lavice, přístřešky), ceník při prodeji a
pronájmu obecních pozemků, a ceník poplatků za odpad pro firmy a OSVČ. Ceník obce
Skrchov je uveden v příloze zápisu.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo Obce Skrchov schvaluje Ceník obce Skrchov s platností od 12. 5. 2020.
Výsledek hlasování: Pro 5
Proti
Usnesení č. 13/12 bylo schváleno.

0

Zdrželi se

0

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo Obce Skrchov schvaluje znění Smlouvy o zajištění provozu systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
Výsledek hlasování: Pro 5
Proti
Usnesení č. 13/13 bylo schváleno.

0

Zdrželi se

0

15. Pravidla pro prodej obecních pozemků.
Předsedající seznámila zastupitele s návrhem Pravidel pro prodej pozemků z majetku
obce Skrchov, která stanovují postup při realizaci prodeje obecních pozemků a zajišťují tak
jednotný a nediskriminační přístup vůči jednotlivým žadatelům.
Zájemce o odkup obecního pozemku podá písemnou žádost na obecním úřadě, ve které
je povinen uvést, kromě stanovených údajů, také důvod koupě pozemku. Žádost bude
předložena k projednání Zastupitelstvu obce, které žádost posoudí z hlediska územního
plánování a zájmů obce, a rozhodne o zveřejnění záměru prodeje pozemku. Žádost nebude
zastupitelstvu předložena k projednání, pokud je žadatel dlužníkem obce, nebo je s obcí v
soudním sporu. Při stanovení kupní ceny pozemku bude cena dána znaleckým posudkem
soudního znalce, nebo bude cena stanovena dle Ceníku obce Skrchov. Spolu s kupní cenou
je kupující povinen uhradit náklady spojené s převodem vlastnických práv – náklady za
znalecký posudek, geometrický plán, odměnu advokátovi atd.
Pravidla pro prodej pozemků jsou uvedena v příloze zápisu.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo Obce Skrchov schvaluje Pravidla pro prodej pozemků z majetku Obce
Skrchov.
Výsledek hlasování: Pro 5
Proti
Usnesení č. 13/14 bylo schváleno.

0

Zdrželi se

0

16. Schválení nákupu popelnic s čipem na „TK“ pro občany.
Předsedající informovala zastupitele o objednání 55 kusů černých plastových popelnic s
polepem a čipem, které budou určeny na tuhý komunální odpad. Budou jednotného vzhledu
jako popelnice, které budou pořízeny v rámci dotace na tříděný odpad. Nyní pořizované
popelnice budou občanům vydávány zdarma, OSVČ a právním subjektům zapojeným do
obecního systému svozu komunálního odpadu budou vydány za cenu pořízení.
Cena popelnice s čipem a polepem je 869,51 Kč včetně DPH.
Cenová nabídna na sběrné nádoby je uvedena v příloze zápisu.
7. stránka z 9

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo Obce Skrchov schvaluje nákup 55 ks 240 l popelnic s čipem a polepem za
cenu 869,51 Kč včetně DPH za 1 popelnici,
a jejich vydání občanům zdarma, a OSVČ zapojeným do systému za cenu pořízení.
Výsledek hlasování: Pro 5
Proti
Usnesení č. 13/15 bylo schváleno.

0

Zdrželi se

0

17. Různé
Předsedající seznámila zastupitele s následujícím:

a) V příštím týdnu nebudou vyváženy popelnice – mění se termín svozu - místo v lichý
týden ve středu budou vyváženy v sudý týden v úterý.

b) V sobotu 13. června proběhne dětský den.
Zasedání bylo ukončeno v 21:05 dod., přítomno 5 zastupitelů ze 7.

Přílohy zápisu:
1. Prezenční listina
2. Kopie oznámení o konání zasedání zastupitelstva
3. Výpis přijatých usnesení
4. Kopie usnesení přijatých na minulém zastupitelstvu
5. Smlouva o dílo na zhotovení projektové dokumentace DSP/PDPS "Cyklotrasa"
6. Zápis z jednání hodnotící komise "Cyklotrasa"
7. Příkazní smlouva na technické poradenství
8. Obecně závazná vyhláška č. 2/2020
9. Příloha č. 1 OZV č. 2/2020
10. Příloha č. 2 OZV č. 2/2020
11. Obecně závazná vyhláška č. 3/2020
12. Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě s městem Letovice
13. Výpis z usnesení č. 13/5
14. Email MAS – nové programové období 20121 – 2027
15. Výpis z usnesení č. 13/6
16. Rozpočtové opatření č. 1/2020
17. Rozpočtové opatření č. 2/2020
18. Žádost o příspěvek na činnost záchranné stanice
19. Grafický návrh internetových stránek obce s průvodním emailem
20. Smlouva o vytvoření internetových stránek
21. Smlouva o zpracování osobních údajů
22. Smlouva o provozu internetových stránek
23. Smlouva o balíčku GDPR + a SSL certifikátu
24. Smlouva o zřízení a provozu mobilní aplikace
25. Položkový rozpočet na plochu pod přístřešek a prospekt přístřešku
26. Emailová korespondence se Svazkem a projektantem ohledně projektu a bilance
hospodaření
27. Emailová komunikace s právní kanceláří
28. Právní rozbor – Shrnutí
29. Posouzení majetkového vypořádání
30. Usnesení o zastavení soudního řízení
31. Emailová korespodence s právní kanceláří
32. Návrh opěrné zdi
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33. Žádost o podporu Linky bezpečí
34. Ceník obce Skrchov
35. Smlouva o zajištění provozu systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadů.
36. Pravidla pro prodej pozemků z majetku Obce Skrchov
37. Cenová nabídka na sběrné nádoby
Zápis byl vyhotoven dne: 21. května 2020

zapisovatel:
pan František Bubeník

..........................................................

ověřovatelé:
pan Petr Kopečný

paní Marta Oujezdská

...............................................................

...............................................................

starostka obce:
paní Věra Kolářová

..............................................................
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