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

Zasedání Zastupitelstva Obce Skrchov

č. 16

konané dne 2 7 . 10. 2020
Zasedání se konalo v budově obecního úřadu, zahájeno bylo v 18:00 hod., přítomni byli
4 zastupitelé ze 7, omluveni paní Ludmila Drahošová, paní Marta Oujezdská a pan Ladislav
Chladil. Dále byli přítomni možní noví majitelé domu č.p. 16 paní osobní údaj odstraněn a pan osobní údaj
odstraněn. Starostka obce (dále předsedající) přivítala přítomné a konstatovala řádné svolání a
usnášení-schopnost 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 pana Antonína Konůpku.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo Obce Skrchov určuje zapisovatelem pana Františka Bubeníka
a ověřovateli zápisu pana Petra Kopečného a pana Antonína Konůpku.
Výsledek hlasování: Pro 4
Usnesení č. 16/1 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 změnit znění bodu programu zasedání č. 11 z důvodu, že zástupce energetické společnosti
nemohl přijet a místo toho projednat a schválit „Dodatek č.1 ke Smlouvě o provozování elektronické
spisové služby“. Dále předsedající navrhla program zasedání doplnit o další bod – „Silnice I/43 –
oprava úseku Letovice - Rozhraní“. V průběhu schvalování programu zasedání přišla paní osobní
údaj odstraněn a požádala o to, aby byl na zasedání projednán její požadavek, aby obec řešila problém
stékání vody z obecní cesty nad její nemovitostí úpravou příčného profilu cesty, a ne jako dosud
zábranou z pytlů s pískem. Třebaže tento požadavek nebyl oznámen dopředu, rozhodli se
zastupitelé vyhovět a zařadili tento bod na program za bod „2. Informace k průjezdnosti u č.p. 16.“
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. Informace k průjezdnosti u č.p. 16.
3. Informace k místní komunikaci – Borová.
4. Zpráva kontrolního výboru ze dne 4. 8. 2020.
5. Zpráva k mobilnímu signálu.
6. Odsouhlasení plochy pod přístřešek „XL“.
7. Diskuze o odstavné ploše na kontejnery u obecního úřadu.
8. Schválení smlouvy o příspěvku v ORP – Boskovice.
9. Projednání čištění odpadních vod pro obecní úřad.
10. Zpracování programu rozvoje obce Skrchov.
11. Projednání VO – solární osvětlení.
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12. Schválení Dodatku č.1 ke Smlouvě o provozování elektronické spisové služby.
13. Rozpočtové opatření č. 4/2020.
14. Pasport VO + podání žádosti o dotaci na veřejné osvětlení.
15. Projednání průjezdnosti u č.p. 12.
16. Silnice I/43 – oprava úseku Letovice - Rozhraní.
17. Různé.
Výsledek hlasování: Pro 4
Usnesení č. 16/2 bylo schváleno.

Proti

0

Zdrželi se

0

1. Kontrola plnění přijatých usnesení
Předsedající informovala přítomné o stavu plnění usnesení přijatých na minulém
zasedání zastupitelstva:
• Smlouva o smlouvě budoucí a zřízení služebnosti liniové stavby na obecním pozemku
mezi obcí a Svazkem VaK (akce "Skrchov, napojení na SV Letovice") byla uzavřena..
• Smlouva o účasti obce na spolufinancování úhrady vlastníku pozemků za zřízení
služebnosti liniové stavby (akce "Skrchov, napojení na SV Letovice") mezi obcí a
Svazkem VaK byla uzavřena, spoluúčast byla Svazku uhrazena.
• Vydávání nádob na TKO se z důvodu karantény zatím neprovádí.
• Rozpočtové opatření č. 3/2020 bylo postoupeno účetní obce.
• Na ŘSD byl zaslán nesouhlas zastupitelstva s návrhem smlouvy o právu provést stavbu
(Rekonstrukce silnice I/43 Letovice – Rozhraní, úsek 3) a požadavek na jednání ohledně
realizace úseku č. 2 - ze strany ŘSD dosud bez reakce.
Výpis usnesení z předchozího zasedání zastupitelstva obce je uveden příloze zápisu.

2. Informace k průjezdnosti u č.p. 16.
Předsedající uvedla tento bod jednání s tím, že stávající majitel domu č.p. 16 tento dům
prodává a možní noví majitelé požádali o možnost zúčastnit se zasedání zastupiteltva
a projednat možnosti využití pozemků přiléhajících k nemovitosti.
Pan Petr Kopečný uvedl, že vzhledem k nutnosti řešit špatnou průjezdnost MK u domu
č.p. 16 z hlediska svozu TKO a také propojení komunikace na Meziříčko tento bod vítá,
i když zatím se jedná jen o možné nové majitele bez jakéhokoliv právního vztahu k
nemovitosti.
Následně se slova ujal pan osobní údaj odstraněn a uvedl, že by chtěli s obcí vycházet lépe
než původní majitelé a jít cestou vzájemné dohody. Nejprve by chtěli nechat zaměřit dům a
pozemky, které nabyli koupí. Ze zaměření by měl vyplynout rozsah pozemků, které by si
přáli od obce odkoupit – na východní straně domu by chtěli zarovnat vykrojení pozemku a
případně přikoupit cca 1m široký pruh pozemku z parcely č. 90/1, ze strany oploceného
prostranství počítají s tím, že odstraní opěrnou zeď s plotem z parcely č. 309/5, z parcely č.
90/1 by chtěli odkoupit pozemek ve stejném rozsahu, jak jej využívali dosavadní majitelé, a
na hranici s parcelou č.309/5 by vystavěli novou opěrnou zeď s plotem, přičemž by si přáli,
aby vjezdová brána zůstala zachována v nynější poloze.
V diskuzi se zastupiteli bylo upřesněno, že při odstranění stávající opěrné zdi by chtěli
ponechat část zdi pod sloupkem plotu přizděným k rohu domu plus cca čtvrt metru, pak by
byl proveden odskok k nynější hranici mezi p.č. 309/5 a p.č. 90/1 a po této hranici by na
stávající p.č. 90/1 byla postavena nová opěrná zeď.
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Zastupiteli bylo uvedeno, že bylo uvažováno jim jako možným novým majitelům
navrhnout obdobnou dohodu, jaká byla navržena stávajícímu majiteli, a která nebyla
uzavřena z důvodu, že majitel nenechal zaměřit pozemek k odkupu v oboustranně
odsouhlasené poloze. Tato dohoda ale počítala s tím, že opěrná zeď sice bude odstraněna od
přibližně stejného místa, jako uvažují noví majitelé, ale nebude proveden odskok, a nová zeď
by byla vystavěna na spojnici mezi místem odstranění a sloupem elektrického vedení,
přičemž by byla ukončena před tímto sloupem, a zde by také byla vystavěna nová vjezdová
brána, přičemž se počítá, že se bude otevírat ven z pozemku. Při záměru vystavět novou
opěrnou zeď tak, jak uvažují noví majitelé, zřejmě dojde ke kolizi s ochranným pásmem
sloupu elektrického vedení – bylo by vhodné si takto koncipovaný záměr nechat posoudit
nejakým projektantem. Obě strany se shodly na tom, že bude třeba vypracovat dohodu, ve
které budou zahrnuty a chráněny požadavky obou stran.
Možní noví majitelé se dále tázali na cenu, za jakou cenu jim bude pozemek v případě
uzavření dohody odprodán. Obec se musí řídit dle zákona, záměr musí být vyvěšen na úřední
desce. Cena pozemku se řídí Ceníkem obce, dle kterého cena za odprodej zahrady, ostatní
plochy, trvalého travního porostu, zastavěné plochy a nádvoří činí 50 Kč/m2 (parcela č. 90/1),
u odprodeje pozemku komunikace (parcela č. 309/5) je ale nutný znalecký posudek.
V ceně pozemku jsou ale také zahrnuty náklady na přípravu kupní smlouvy, vypracování
znaleckého posudku, poplatek za návrh na vklad do KN a pod.
Po ukončení projednávání tohoto bodu programu možní noví majitelé v cca 19:00 hod.
odešli.

3. Informace k místní komunikaci – Borová.
Předsedající předala slovo paní osobní údaj odstraněn s tím, že je potřebné kontaktovat ji
dopředu, že chce projednat určitou věc. Paní osobní údaj odstraněn uvedla, že opakovaně žádá o
to, aby obec zamezila stékání dešťové vody při vydatných deštích z obecní cesty nad jejím
domem. Stávající zabezpečení pytli s pískem považuje za nevyhovující. Za nejjednodušší a
nejlevnější opatření považuje shrnutí části povrchu cesty tak, aby voda tekla na opačné straně
cesty, než se přelévá voda přes okraj cesty, odebranou zeminou by bylo možno navýšit tento
okraj.
Pan Antonín Konůpka uvedl že místo, kde dochází ke stékání vody má oproti ostatní cestě
nižší spád a je zde terén mírně navýšen – bylo by jej tedy možno snížit. Bylo by také možné
vytvořit v tělese cesty zasakovací jámu nebo retenční nádrž a přepad z ní vyvést kanalizací
do horské vpusti na cestě pod domem č.p. 50.
Předsedající uvedla, že kanalizace, na kterou je napojena horská vpust, nepatří obci, ale ŘSD,
a po zkušenostech, které má, kdy je téměř nemožné přimět ŘSD k jednání, vidí získání jejich
souhlasu k napojení na jejich kanalizaci jako nereálné. Pan František Bubeník uvedl, že v
současnosti je povrch cesty chráněn proti vymílání travním drnem; pokud se odstraní nebo
naruší, tak hrozí, že cesta bude při přívalovém dešti vymleta a zemina z ní splavena na silnici
I/43. Pan Petr Kopečný uvedl, že dle jeho názoru není návrh řešení paní osobní údaj odstraněn
dostatečný z důvodu hrozby, že voda vyplaví někoho jiného dále po cestě. Řešení
navrhované panem Antonínem Konůpkou je těžko realizovatelné z důvodu, že se jedná o
zásah do MK, kde parcela je cca jen 2 m široká a sousední parcely jsou soukromého
vlastníka. Dále finanční náročnost vybudování retenční nádrže a výkopu 150 m potrubí bude
značná. Zopakoval návrh na zbudování odlehčovací horské vpusti v tělese MK nad č.p. 32 se
zakopáním a napojením na již existující horskou vpust obecní kanalizace u chodníku
u č.p. 32 - historicky zde fungoval otevřený příkop, který byl zahrnut při úpravách zahrady
č.p.32. Tento návrh opatření není možno realizovat pro nesouhlas vlastníka dotčeného
pozemku.
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Dále pan Petr Kopečný uvedl, že navržená opatření neřeší příčinu, a sice, že při silných
deštích stéká na cestu voda z pole nad zástavbou. Obec nechala zpracovat studii, ve které
byly na tomto poli navrženy jako protipovodňová opatření dva travnaté pásy s průlehy, které
by srážkovou vodu zadržely. S realizací tohoto opatření nesouhlasil nájemce zemědělské
půdy i jeho vlastníci, a to včetně vlastníků bydlících v ohrožených nemovitostech.
Předsedající pak navrhla jako další možné opatření vybudování valu na okraji cesty, přes
který dochází ke stékání vody. Mezi zastupiteli převážil názor pozvat projektanta v oboru
pozemních komunikací, aby situaci posoudil a navrhl vhodné řešení.
Po ukončení projednávání tohoto bodu programu paní osobní údaj odstraněn v cca 20:00 hod.
odešla.

4. Zpráva kontrolního výboru ze dne 4. 8. 2020.
Předsedající seznámila zastupitele s výsledkem jednání Kontrolního výboru, které
proběhlo dne 4. 8. 2020 na obecním úřadě. Členové kontrolního výboru projednali plán
kontrol v r. 2020, provedli kontrolu "Záznamů kontrol a údržby dětského hřiště"
s výsledkem, že záznamy jsou prováděny a jsou v pořádku. Zbytek jednání byl věnován
diskuzi o výsledku kontrolního auditu hřiště a o možnostech oprav dětského hřiště.
Zápis z jednání Kontrolního výboru je uveden v příloze zápisu.

5. Zpráva k mobilnímu signálu.
Předsedající informovala zastupitele o postupu jednání ve snaze o posílení mobilního
a internetového pokrytí v obci – ve věci se angažuje Senátorka Ing. Jaromíra Vítková, která
požádala dopisem o pomoc ministra průmyslu a obchodu, předsedkyni rady ČTÚ a ředitele
Cetin – v současnosti se jedná o realizaci nové základové stanice v Telurii, v budoucnu by
mělo dojít k napojení na optickou síť.
Dopisy paní Senátorky a podpisový arch petice podepsaný starostkou obce jsou uvedeny v
příloze zápisu.

6. Odsouhlasení plochy pod přístřešek „XL“.
Předsedající informovala zastupitele o dokončení plochy pod přístřešek, zatímco
schválená částka na vybudování přístřešku byla 150.000 Kč včetně DPH, výstavba byla
nakonec realizována za částku 63.440,66 Kč včetně DPH. Současně s plochou byl srovnán
terén sportovního areálu navezením hlíny a osetím travou, která byla pravidelně zalévána.
Soupis stavebních prací – rozpočet je uveden v příloze zápisu.

7. Diskuze o odstavné ploše na kontejnery u obecního úřadu.
Předsedající seznámila zastupitele s rozpočtem, který si vyžádala od firmy Toman na
vybudování odstavné plochy pro kontejnery vedle obecního úřadu – současné umístění
kontejnerů na kraji místní komunikace není vyhovující. Předchozí cenová nabídka od jiné
firmy a v jiném provedení (gabiony místo ztraceného bednění) byla ve výši cca 800 tisíc Kč,
nynější nabídka je ve výši cca 203 tisíc Kč. V diskuzi bylo dohodnuto připravovat realizaci
tohoto záměru za nabídkovou cenu, kromě vybudování plochy pro kontejnery by byla
pořízena nová úřední deska namísto stávajících nástěnek.
Nabídkový rozpočet je uveden v příloze zápisu.
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8. Schválení smlouvy o příspěvku v ORP – Boskovice.
Předsedající seznámila zastupitele s dopisem starosty Města Boskovice ohledně
spolufinancování Minimální sítě sociálních služeb okresu Blansko – jako každý rok obce
platí příspěvek dle počtu obyvatel, naše obec přispívá částkou 2.100 Kč.
Dopis starosty, smlouva o příspěvku, akční plán rozvoje sociálních služeb a přehled plateb
jednotlivých obcí je uveden v příloze zápisu.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo Obce Skrchov schvaluje Smlouvu o příspěvku na financování služeb
sociální prevence a odborného sociálního poradenství zařazených do Minimální sítě
sociálních služeb okresu Blansko pro rok 2021.
Výsledek hlasování: Pro

4

Proti

0

Zdrželi se

0

Usnesení č. 16/3 bylo schváleno.

9. Projednání čištění odpadních vod pro obecní úřad.
Předsedající uvedla, že v souvislosti se záměrem rozšířit obecní úřad o prostor pro
setkávání občanů, např. v podobě zimní zahrady, vyvstává potřeba přemístění stávající jímky
odpadních vod. Je zde možnost jímku pouze přemístit, nebo nahradit septikem či domovní
čistírnou odpadních vod. Požádala o zaslání orientační ceny ČOV nebo septiku – zástupce
firmy považuje za vhodnější septik, kvůli nárazovému zatížení při společenských akcích,
přečištěná odpadní voda by se buď zasakovala nebo čerpala do kanalizace. Cena za
vybudování ČOV je odhadována na 149.200 Kč pro vsak na pozemku a 132.200 Kč pro
čerpání do kanalizace, u septiku je cena 244.500 Kč pro vsak a 261.500 pro čerpání. Ceny
jsou uvedeny bez DPH.
Předsedající dále uvedla, že pokud se dělají akce v suterénu budovy (vánoční tvoření a pod.),
dochází k obtěžování účastníků zápachem ze stávající jímky.
Zastupitelé se v diskuzi shodli, že je žádoucí zabývat se řešením tohoto problému.
Email s cenami ČOV a septiků je uveden v příloze zápisu.

10. Zpracování programu rozvoje obce Skrchov.
Předsedající informovala zastupitele o nabídce z MAS Partnerství venkova na
zpracování "Programu rozvoje obce Skrchov". Vypracovaný dokument by se skládal z
analytické části, která by obsahovala charakteristiku obce, a návrhové části s vizí, opatřeními
a aktivitami. Cena za zpracování dokumentu je 15.000 Kč včetně DPH.
Nabídka je uvedena v příloze zápisu.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo Obce Skrchov schvaluje zpracování „Programu rozvoje obce Skrchov“
firmou Dotace pro Vás s.r.o., Svitavská 135, 679 21 Černá Hora prostřednictvím „MAS
Partnerství venkova“ za cenu 15.000 Kč včetně DPH.
Výsledek hlasování: Pro

4

Proti

0

Zdrželi se

Usnesení č. 16/4 bylo schváleno.
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0

11. Projednání VO – solární osvětlení.
Předsedající informovala zastupitele o možnosti pořízení světel VO se solárním
napájením, vhodných k umístění do míst, kde není přípojka elektřiny. Cena za světlo včetně
sloupu, dopravy a montáže je 35.000 Kč.
V diskuzi byly vytipována místa možného umístění – neosvětlená cesta nad opěrnou zdí,
hřiště ve sportovním areálu, po vybudování polní cesta s cyklotrasou. Bylo dohodnuto
odložit rozhodnutí o realizaci na příští rok a rezervovat na to částku v rozpočtu obce.

12. Schválení Dodatku č.1 ke Smlouvě o provozování elektronické spisové služby.
Předsedající seznámila zastupitele s dopisem MÚ Boskovice ohledně rozšíření
elektronické spisové služby o podporu nových formátů, zajištění potřebných licencí,
nastavení systému a proškolení. Kromě toho se navýší každoroční poplatek za vedení el.
spisové služby o 370 Kč bez DPH a v příštím roce dojde k jednorázové úhradě poplatků za
nákup licence ve výši 1.850 Kč bez DPH a nastavení systému ve výši 2.800 Kč bez DPH.
Znění Dodatku č.1 ke Smlouvě o provozování elektronické spisové služby, dopis MÚ
Boskovice, komentář firmy Gordic a seznam dotčených obcí jsou uvedeny v příloze zápisu.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo Obce Skrchov schvaluje Dodatek č.1 ke Smlouvě o provozování
elektronické spisové služby.
Výsledek hlasování: Pro

4

Proti

0

Zdrželi se

0

Usnesení č. 16/5 bylo schváleno.

13. Rozpočtové opatření č. 4/2020.
Předsedající seznámila zastupitele s rozpočtovým opatřením č. 4/2020, které schválila v
rámci pravomoce starostky provádět rozpočtová opatření dne 18. 8. 2020. Na straně příjmů
se rozpočtovým opatřením navyšuje rozpočet obce o dotaci na financování voleb do
krajských zastupitelstev a jednorázový příspěvek obcím – kopenzační bonus SARS Cov-2,
současně dochází k ponížení položek Daň z příjmů FO, Daň z příjmů právnických osob a
DPH, a je navýšeno financování prostředky z úspory minulých let. Na straně výdajů jsou
rozúčtovány náklady na krajské volby do jednotlivých položek a je navýšena položka Sběr a
svoz ostatních odpadů.
Plné znění rozpočtového opatření je uvedeno v příloze zápisu.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo Obce Skrchov bere na vědomí rozpočtové opatření č. 4/2020.
Výsledek hlasování: Pro

4

Proti

0

Zdrželi se

Usnesení č. 16/6 bylo schváleno.
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14. Pasport VO + podání žádosti o dotaci na veřejné osvětlení.
Předsedající seznámila zastupitele s položkovým rozpočtem rekonstrukce VO – byla
podána žádost o dotaci na příští rok, celkové náklady akce "VO Skrchov EFEKT 2017 –
2021" dosáhnou výše 760. 458,45 Kč včetně DPH, přičemž dotace činí 347.105,44Kč,
náklady obce jsou spoluúčast ve stejné výši jako dotace plus úhrada nezpůsobilých nákladů
ve výši 66.247,57 Kč vč. DPH. Při rekonstrukci budou odstraněna stará svítidla a
nainstalovaná nová, přičemž budou svítidla doplněna tam, kde je k dispozici volný sloup.
Položkový rozpočet s časový harmonogram akce spolu s čestnými prohlášeními podanými
spolu s žádostí o dotaci jsou uvedeny v příloze zápisu.

15. Projednání průjezdnosti u č.p. 12.
Předsedající informovala zastupitele o tom, že TS Malá Haná začala vyvážet odpad v
obci menším autem, díky čemuž byli schopni projet zatáčkou u č.p. 12. Proto domluvila, že
popelnice od posledních domů budou vyváženy ve stejný den, jako v celé obci, a ne spolu se
Stvolovou. Mezitím ale majitel domu č.p. začal budovat bez předchozího upozornění a
domluvy s obcí opěrnou zídku, přičemž odkopal zeminu až k obecní komunikaci, v důsledku
čeho musí popeláři jet u protilehlé strany komunikace a opět neprojedou zatáčkou. Vyzvala
majitele nemovitosti pana osobní údaj odstraněn, aby zjednal nápravu, bohužel do doby, než k
tomu dojde, musela opět změnit vyvážení popelnic od domů za zatáčkou. Místo bylo znovu
zaměřeno, byla předjednána směna pozemků o ploše cca 10 m2, kterou obec získá pozemky,
na kterých leží komunikace, majiteli nemovitosti se zase zarovná hranice parcely zahrady s
hranicí sousední p.č.126/4.
Geometrický plán pro vytyčené nebo vlastníky zpřesněné hranice pozemků je uveden v
příloze zápisu.

16. Silnice I/43 – oprava úseku Letovice - Rozhraní.
Mělo proběhnout setkání se senátorkou Vítkovou v Černé Hoře ke stavu přípravy R43,
resp. rekonstrukce I/43, měli být přítomni zástupci ŘSD; setkání bylo z důvodu epidemie
zrušeno, místo něj bylo natočeno video ze schůzky bez veřejnosti. Podle vyjádření zástupce
ŘSD je úsek 2 rekonstrukce I/43 pozastaven z důvodu nesouladu projektu s územním
rozhodnutím, u úseku 3 chtějí zahájit stavební řízení. Předsedající navrhla napsat přes
senátorku dopis řediteli ŘSD a popsat situaci, protože ze strany jihomoravské ŘSD není na
podněty obce žádná reakce.

17. Různé.
Předsedající seznámila zastupitele s následujícím:

a) Obci byla přiznána dotace na popelnice, dle poskytnuté informace bude vše
realizováno v příštím roce, asi až v září. Výdej černých popelnic na směsný odpad byl
kvůli covidu pozastaven.
Email s informací o poskytnutí dotace a rozpis nákladů jednotlivých obcí je uveden v
příloze zápisu.
Zasedání bylo ukončeno v 22:00 hod., přítomni 4 zastupitelé ze 7.
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Přílohy zápisu:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Prezenční listina
Kopie oznámení o konání zasedání zastupitelstva
Výpis přijatých usnesení
Kopie usnesení přijatých na minulém zastupitelstvu
Zápis z jednání Kontrolního výboru
Dopisy paní Senátorky a podpisový arch petice podepsaný starostkou obce
Soupis stavebních prací – rozpočet
Nabídkový rozpočet – plocha pro kontejnery
Dopis starosty, smlouva o příspěvku, akční plán rozvoje sociálních služeb a přehled plateb
jednotlivých obcí
10. Email s cenami ČOV a septiků
11. Nabídka na zpracování "Programu rozvoje obce Skrchov"
12. Dodatek č.1 ke Smlouvě o provozování elektronické spisové služby, dopis MÚ
Boskovice, komentář firmy Gordic a seznam dotčených obcí
13. Rozpočtové opatření č. 4/2020
14. Položkový rozpočet s časový harmonogram akce "VO Skrchov EFEKT 2017 2021"spolu s čestnými prohlášeními podanými spolu s žádostí o dotaci
15. Geometrický plán pro vytyčené nebo vlastníky zpřesněné hranice pozemků
16. Email s informací o poskytnutí dotace a rozpis nákladů jednotlivých obcí
Zápis byl vyhotoven dne: 6. listopadu 2020

zapisovatel:
pan František Bubeník

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

ověřovatelé:
pan Petr Kopečný

paní Marta Oujezdská

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

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

starostka obce:
paní Věra Kolářová

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