Zápis
ze 7. zasedání ZO Skoronice konaného dne 11.8.2011 od 19.00 hodin
Přítomni: Jan Grombíř, Marek Vašíček, Miroslav Chytil, Ing. Marie Půčková, Jitka Novotná,
Pavel Ticháček
Omluven: Lukáš Plachý
K bodu č. 1: Zahájení kontrola usnesení, schválení programu
Zahájení provedl starosta obce Jan Grombíř, přivítal přítomné a konstatoval přítomnost
nadpoloviční většiny členů ZO. Všechny úkoly přijaté usnesením na minulém zasedání byly
splněny.Starosta přednesl program zasedání, který byl jednohlasně schválen.
Dále konstatoval, že informace o konání zasedání ZO byla zveřejněna na v zákonné lhůtě
úřední desce, vyhlášena obecním rozhlasem a zveřejněna na webových stránkách obce.
Starosta přednesl program zasedání, který byl jednohlasně schválen.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Zahájení, kontrola usnesení, schválení programu
Schválení ověřovatelů zápisu a zapisovatelky
Rozpočtové opatření číslo 4/2011
Hospodaření obce Skoronice k 31.7.2011
Směrnice 2/2011 o poskytování a účtování cestovních náhrad
Kompetence starosty obce Skoronice k provádění jednotlivých rozpočtových
opatření
7. Projednání pozemkových úprav v k.ú. Milotice
8. Dodatek smlouvy o zajištění financování systému IDS JMK
9. Žádosti o povolení kácení dřevin
10. Vyhlášení studny Na kanále a muzea za kulturní dědictví obce Skoronice
11. Finanční příspěvky na žáky ZUŠ
12. Různé
13. Závěr
Usnesení č. 1/7/2011
ZO Skoronice schvaluje program zasedání
Hlasování č. 1: pro 6, proti 0, zdržel se 0
K bodu č. 2. Schválení ověřovatelů zápisu a zapisovatelky
Starosta navrhl ověřovatele zápisu: Ing. Marii Půčkovou a Jitku Novotnou, jako zapisovatelku:
Marii Řihákovou. Výše uvedený návrh byl jednohlasně schválen.
Usnesení č. 2/7/2011
ZO Skoronice schvaluje ověřovatele zápisu: Ing. Marii Půčkovou a Jitku Novotnou,
zapisovatelku: Marii Řihákovou.
Hlasování č. 2: pro 6, proti 0, zdržel se 0
K bodu č. 3: Rozpočtové opatření číslo 4/2011
Starosta seznámil přítomné s rozpočtovým opatřením číslo 4/2011 – navýšení příjmů i výdajů
o 30.000,- Kč a vysvětlil důvod změn u jednotlivých položek. Výše uvedené opatření bylo
jednohlasně schváleno.
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Usnesení č. 3/7/2011
ZO Skoronice schvaluje rozpočtové opatření č. 4/2011–navýšení příjmů i výdajů o 30.000,- Kč
Hlasování č. 3: pro 6, proti 0, zdržel se 0
K bodu č. 4: Hospodaření obce Skoronice k 31.7.2011
Starosta seznámil přítomné s hospodařením obce Skoronice k 31.7.2011.
Příjmy činily
3.034.078.81 Kč % plnění 62.07
Výdaje činily
2.233.361.01 Kč % plnění 31.58
Konečný zůstatek u KB Kyjov 2.985.402.35
Usnesení č. 4/7/2011
ZO Skoronice bere na vědomí hospodaření obce Skoronice k 31.7.2011
K bodu č. 5: Směrnice 2/2011 o poskytování a účtování cestovních náhrad
Na základě doporučení auditora při dílčím přezkoumání hospodaření obce byla zpracována
nová směrnice pro poskytování a účtování cestovních náhrad. Stávající směrnice obsahovala
konkrétní částky stravného a náhrady za spotřebované pohonné hmoty. Tyto částky se
každý rok upravují, proto bylo nutné směrnici každý rok znovu přijímat. V návrhu nové
směrnice jsou tyto položky uvedené obecně s odkazem na příslušnou vyhlášku. Vzhledem
k platnosti směrnice pro zaměstnance úřadu i členy zastupitelstva je nutné směrnici schválit
v ZO.
Usnesení č. 5/7/2011
ZO Skoronice schvaluje Směrnici 2/2011 o poskytování a účtování cestovních náhrad
Hlasování č. 4: pro 6. proti 0, zdržel se 0
K bodu č. 6: Kompetence starosty obce Skoronice k provádění jednotlivých rozpočtových
opatření
Na doporučení auditora navrhuje starosta obce schválit v novém zastupitelstvu výše
uvedenou kompetenci starosty- stávající byla schválena minulým zastupitelstvem v roce
2009. Účelem opatření je dodržování schválených příjmů a výdajů rozpočtu v období mezi
jednáním zastupitelstva. Starosta schválí v měsíci ve kterém se nekoná zasedání ZO
rozpočtové opatření do výše 100.000,- Kč, které následně schválí ZO.
Usnesení č. 6/7/2011
ZO Skoronice schvaluje v souladu s § 102 odst.2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve
znění pozdějších předpisů kompetenci starosty obce k provádění jednotlivých rozpočtových
opatření do výše 100.000,- Kč. Toto opatření s uvedením čísla a částky musí být následně
předloženo ke schválení zastupitelstvu obce.
Hlasování č. 5: pro 6, proti 0, zdržel se 0
K bodu č. 7: Projednání pozemkových úprav v k.ú. Milovice
Obec Skoronice vlastní v k.ú.Milotice několik pozemků o výměře asi 80 arů. Zpracovatel
pozemkové úpravy Milotice vyzval obec, aby se vyjádřila svou vůli, jak s těmito pozemky
naložit. Navržená řešení zpracovatelem PÚ jsou vložit pozemky do společných zařízení
v Miloticích a doufat ve stejný přístup Milotic v rámci PÚ Skoronice nebo požádat o sloučení
pozemků a ponechat si možnost s nimi nadále nakládat (pronájem, prodej, směna). Další
možností je tyto sloučené pozemky přesunout (pokud to umožní zákonná kritéria) do k.ú.
Skoronice v rámci zamýšleného překatastrování.
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Usnesení č. 7/7/2011
Zastupitelstvo Obce Skoronice schválilo pověření starosty obce Skoronice k jednání v rámci
pozemkové úpravy Milotice tak, aby pozemky ve vlastnictví obce Skoronice byly sloučeny a
přesunuty do k.ú. Skoronice.
Hlasování č. 6: pro 6, proti 0, zdržel se 0
K bodu č. 8: Schválení dodatku smlouvy o zajištění financování systému IDS JMK
Starosta seznámil přítomné s výše uvedeným dodatkem. Dodatek ke smlouvě s JMK o
zajištění financování IDS JMK nezvyšuje stávající příspěvek na jednoho obyvatele, který činí
50,- Kč pouze každoročně stanoví počet obyvatel obce pro výpočet celkové výše příspěvku.
Nově jsou v dodatku smlouvy stanoveny možnost a termíny pro výpověď smlouvy.
Usnesení č.8/7/2011
ZO Skoronice schvaluje dodatek smlouvy o zajištění financování systému IDS JMK
s Jihomoravským krajem.
Hlasování č. 7: pro 6, proti 0, zdržel se 0
K bodu č. 9: Žádosti o povolení kácení dřevin
Starosta seznámil přítomné se žádostmi o kácení dřevin pana Josefa Třísky, Skoronice 134,
jedná se o třešeň na pozemku p.č. 231/17 a Zdeny Kristové, Skoronice 120, jedná se o lípu
na pozemku p.č. 221/8. Vzhledem k nové zákonné úpravě a skutečnosti, že kácení stromů
mimo les je možné pouze v době vegetačního klidu se projednání výše uvedeného bodu
odkládá do příštího zasedání zastupitelstva obce.
K bodu č. 10: Vyhlášení studny a muzea za kulturní dědictví venkova
Na jednání zastupitelstva obce dne 30.6. 2011 neschválilo ZO v bodu 14/6/2011 vyhlášení
obecních studní a budovy školy za kulturní dědictví obce z důvodu, že tyto objekty nebudou
předmětem žádosti o dotaci v rámci 4. výzvy, fiche 6 programu Leader Kyjovské Slovácko.
V čase od jednání ZO došlo v návaznosti na rozhodnutí mikroregionu Nový Dvůr a upřesnění
podmínek 4. výzvy k přehodnocení tohoto usnesení. Starostové mikroregionu Nový Dvůr
rozhodli, že spolufinancování projektu ve výši 30% způsobilých výdajů bude z prostředků
mikroregionu Nový Dvůr. Za těchto okolností navrhuje starosta obce vyhlášení studny pod
lípou na pozemku p.č. 219/1 za kulturní dědictví obce Skoronice a její úpravu v rámci
společného projektu mikroregionu. Za obec Skroronice navrhuje zařadit do žádosti o dotaci
místo původně zvažované rekonstrukce bývalé školy rekonstrukci budovy muzea, rozšíření
stávající expozice lidového bydlení a vybudování nové expozice jízdy králů. Z tohoto důvodu
navrhuje starosta obce vyhlášení budovy muzea na pozemku p.č. 33 za kulturní dědictví obce
Skoronice.
Usnesení č. 9/7/2011
ZO Skoronice schvaluje vyhlášení obecní studny na pozemku p.č. 219/1, budovy muzea č.p.
56 na pozemku p.č. 33 za kulturní dědictví obce Skoronice a schvaluje zařazení projektu na
revitalizaci a úpravu studny do 4. výzvy, fiche 6 programu Leader 2007-2013. Projekt bude
podávat mikroregion Nový Dvůr. Zároveň schvaluje zařazení projektu rekonstrukce budovy
muzea a vybudování expozic lidového bydlení a Jízdy králů do 4. výzvy, fiche 6 programu
Leader 2007-2013. Tento projekt bude podávat obec Skoronice.
Hlasování č. 8: pro 6, proti 0, zdržel se 0
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K bodu č. 11: Projednání finančních příspěvků na žáky ZUŠ
Současný stav, kdy jsou příspěvky přiznávány pouze rodičům dětí navštěvujících hudební
výuku při ZUŠ Vracov diskriminuje rodiče dětí, které navštěvují hudební výuku v jiné škole a
rodiče všech dětí, které navštěvují jiné než hudební volnočasové aktivity. Proto starosta obce
navrhuje zrušení tohoto příspěvku počínaje školním rokem 2011/2012 s tím, že školy
poskytující hudební vzdělání skoronickým dětem mohou požádat obec o dotaci na činnost na
základě předloženého projektu v rámci grantu obce.
Usnesení č. 10/7/2011
ZO Skoronice schvaluje zrušení finančního příspěvku rodičům žáků navštěvujících ZUŠ Vracov
s platností od školního roku 2011/2012 s tím, že veškeré finance na činnosti kulturních,
sportovních a vzdělávacích organizací a sdružení budou poskytovány formou grantu. Pokud
dotčené organizace nepředloží projekt, může zastupitelstvo obce vyčlenit v rozpočtu obce na
příslušný rok částku na podporu hudebního vzdělávání žáků a prezentaci obce
prostřednictvím zájmových a vzdělávacích sdružení.
Hlasování č.9: pro 6, proti 0, zdržel se 0
K bodu č. 12: Různé
a/ informace o postupu při vyřízení odúmrtí pana Jaroslava Frolce
V současné době zpracovává soudní znalec ing. Sedlák znalecký posudek, který bude hotový do konce
srpna. V měsíci září vyhlásí Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových výběrové řízení na
prodej nemovitostí. Prodej bude zveřejněný na vývěsce Obce Skoronice a Úřadu pro zastupování
státu ve věcech majetkových, zároveň bude umístěný inzerát do týdeníku Slovácko. Prodávat se bude
dům a sklep jako jedna položka, pozemky jako druhá položka. V případě, že v 1. kole nikdo nenabídne
cenu odhadní nebo vyšší bude vyhlášeno druhé kolo, v němž bude cena snížena o 25%.
b/ informace o stavu přípravných prací k realizaci stavby „ Skoronice-kanalizace v obci a kanalizační
sběrač“
Na základě výsledku výběrového řízení schváleného zastupitelstvem obce dne 30. 6. 2011 byla
podepsána smlouva na projektové a inženýrské služby s vítěznou firmou Aqua Procon Brno. V rámci
těchto služeb firma připravila zadávací a obchodní podmínky pro výběrové řízení a k datu l. 8. 2011
vyhlásila výběrové řízení na dodavatele stavby. Protože se jedná o výběrové řízení dle zákona o
zadávání veřejných zakázek je potřeba postupovat podle tohoto zákona a dodržet zákonné lhůty.
Jako den otevírání obálek s nabídkami bylo v harmonogramu stanoveno datum 25. 8. 2011, zasedání
hodnotící komise proběhne dne 2. září 2011. Termín pro předání dokumentace, kterou vyžaduje
ministerstvo zemědělství jako podmínku přiznání dotace na stavbu je 30. září 2011. V současné době
je připravena veškerá dokumentace s výjimkou smlouvy s realizátorem stavby, který vzejde z
výběrového řízení. Podepsání smlouvy v termínu do 29. září 2011 je závislé od ukončení výběrového
řízení, který může negativně ovlivnit případné odvolání odmítnutých firem. Starosta obce upozorňuje
zastupitele na riziko neposkytnutí dotace v případě, že obec nepředloží v termínu do 30. září 2011
veškerou předepsanou dokumentaci.
c/ informace o ostatních podaných projektech a projektových záměrech
Zahájili jsme automatizaci knihovny. Zahájili jsme elektronické zpracování knižního fondu a
vytvoření databáze. Je to poměrně náročný proces, jehož dokončení předpokládá starosta do konce
listopadu 2011. Následně se bude řešit personální obsazení knihovny, výpůjční doba a využití
knižního fondu rozšířeného o regionální literaturu pro potřeby čtenářů mikroregionu Nový Dvůr.
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Uzavření smlouvy s firmou Strabag a.s. na opravu chodníku podél hlavní cesty je předmětem
kontroly usnesení. 25. srpna 2011 vyzveme realizátora stavby k jejímu zahájení, dle smlouvy musí
zahájit stavbu do 14 dnů.
d) Informace o přípravě opravy kostela Zamýšlená oprava soklu kostela podle studie z roku 1999 se
po konzultaci s projektantkou Ing. Brichtovou ukázala jako nevhodná. Navrhované řešení opravy
s použitím mopové folie by při absenci vodorovné izolace vedlo k zadušení zdiva a dalšímu vzlínání
vlhkosti. Paní projektantka navrhuje opravu provést sanačním systémem firmy REMMERS. Tento
sanační systém se skládá z vodorovné hydroizolace pomocí injektáže do navrtaných otvorů,
utěsněním zdiva v soklové části svislým hydroizolačním systémem skládajícím se z penetrace,
vyrovnáním podkladu a hydroizolační stěrky a následně sanačního omítkového systému. Zástupkyně
firmy REMMERS Ing. Geržová provedla průzkum objektu a navrhla řešení včetně cenové nabídky.
Oprava jihovýchodní části kostela (asi ½ obvodu kostela) tímto systém by stála asi 200 tis. Cena
nezahrnuje bourací a čistící práce, drenážní systém kolem základů a navrtání otvorů pro injektáž.
Vzhledem k finanční náročnosti budeme usilovat o získání dotace z programu rozvoje venkova ČR a o
dohodu na spolupráci s farností. V letošním roce je možné provést drenážní systém kolem základů
kostela z rozpočtových prostředků obce.
Usnesení č. 11/7/2011
ZO Skoronice bere na vědomí bod č. 12, písmeno a-d) - Různé
Podněty a připomínky občanů:
Ve všeobecné diskuzi vystoupila ing. Chocholáčová. Kritizovala Usnesení č. 8/5/2011 kterým
zastupitelstva obce neschválilo její žádosti o částečnou úpravu územního plánu. Starosta obce
v odpovědi uvedl, že ing. Chocholáčová poslal písemnou pozvánku na jednání z.o. , které tento bod
projednávalo s doporučením, aby se jednání zúčastnila a vysvětlila zastupitelům smysl částečné
úpravy územního plánu v místě jejich pozemků a svůj stavební záměr v případě změny územního
plánu. Po jednání zastupitelstva, na kterém nebyla ing. Chocholáčová přítomna, jí zaslal usnesení
zastupitelstva, jeho zdůvodnění i příslib, že pravděpodobně v roce 2012 přistoupí obec k
komplexní změně územního plánu. Připomínku ing. Chocholáčové ve věci kosení trávy na hranici
katastru bere starosta na vědomí a bude záležitost řešit.
K bodu č. 13 Závěr
Na závěr poděkoval starosta všem přítomným za účast a ve 22.05 zasedání ukončil.
Zapsala: Marie Řiháková
Ověřovatelé: Ing. Marie Půčková :
Jitka Novotná:
Jan Grombíř, starosta

Ve Skoronicích 12.8.2011
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