Zápis
z 9. zasedání ZO Skoronice konaného dne 13. 10. 2011 od 18.00 hodin
Přítomni: Jan Grombíř, Marek Vašíček, Jitka Novotná, Miroslav Chytil, Pavel Ticháček,
ing. Marie Půčková
Omluven: Lukáš Plachý
K bodu č. 1: Zahájení, schválení programu a kontrola usnesení
Zahájení provedl starosta obce Jan Grombíř, přivítal přítomné a konstatoval přítomnost
nadpoloviční většiny členů ZO. Úkoly z minulého ZO nevyplynuly. Starosta přednesl program
zasedání a navrhl doplnit program o bod č. 10. - projednání pořízení nového územního plánu
obce. Rozšířený program byl jednohlasně schválen.
Dále konstatoval, že informace o konání zasedání ZO byla zveřejněna v zákonné lhůtě na
úřední desce, vyhlášena obecním rozhlasem a zveřejněna na webových stránkách obce.
Zahájení, schválení programu a kontrola usnesení
Schválení ověřovatelů zápisu a zapisovatelky
Rozpočtové opatření číslo 2/2011
Rozpočtové opatření číslo 6/2011
Rozpočtové opatření číslo 7/2011
Schválení výše příspěvků obcí na neinvestiční náklady MŠ Skoronice
Hospodaření obce ke dni 30. 9. 2011
Žádost dechové hudby Skoroňáci o finanční podporu ze strany obce
Různé
a) Ples mikroregionu Nový Dvůr
b) Chodník podél hlavní silnice – vyúčtování, zhodnocení
c) Kanalizace-ČOV, kanalizace v obci a kanalizační sběrač – stav přípravy
d) Srovnání nákladů na PHM a opravy komunální techniky 2010/2011
e) Úprava veřejných prostranství – zahájení projektu
f) Kontrolní výbor – uložení kontrolní akce – kontrola plnění usnesení ZO
g) Školení pro zastupitele – Word, Excel, Power Point
10. Schválení pořízení nového ÚPO
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Usnesení č. 1/9/2011
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. 2/9/2011
ZO Skoronice schvaluje ověřovatele zápisu Ing. Marii Půčkovou a Jitku Novotnou,
zapisovatelku: Marii Řihákovou.
Hlasování č. 2: pro 6, proti 0, zdržel se 0

1

K bodu č. 3: Rozpočtové opatření č. 5/2011
Starosta seznámil přítomné s rozpočtovým opatřením číslo 5/2011 – navýšení příjmů i výdajů
o 6.000,- Kč a vysvětlil důvod změn u jednotlivých položek. Výše uvedené rozpočtové
opatření bylo jednohlasně schváleno.
Usnesení č.3/9/2011
ZO Skoronice schvaluje rozpočtové opatření č. 5/2011 – navýšení příjmů i výdajů o 6.000,- Kč
Hlasování č. 3: pro 6, proti 0, zdržel se 0
K bodu č. 4: Rozpočtové opatření č. 6/2011
Starosta seznámil přítomné s rozpočtovým opatřením číslo 6/2011 – navýšení příjmů i výdajů
o 21.000,- Kč a vysvětlil důvod změn u jednotlivých položek. Výše uvedené rozpočtové
opatření bylo jednohlasně schváleno.
Usnesení č. 4/9/2011
ZO Skoronice schvaluje rozpočtové opatření č. 6/2011 – navýšení příjmů i výdajů o 21.000,Kč
Hlasování č. 4: pro 6, proti 0, zdržel se 0
K bodu č. 5. Rozpočtové opatření č. 7/2011
Starosta seznámil přítomné s rozpočtovým opatřením číslo 7/2011 – navýšení příjmů i výdajů
o 155.000,- Kč. Po diskuzi k jednotlivým změnám bylo výše uvedené rozpočtové opatření
bylo jednohlasně schváleno.
Usnesení č. 5/9/2011
ZO Skoronice schvaluje rozpočtové opatření č. 7/2011 – navýšení příjmů i výdajů o 155.000,Kč
Hlasování č. 5: pro 6, proti 0, zdržel se 0
K bodu č. 6. Schválení výše příspěvku obcí na neinvestiční náklady MŠ Skoronice
Ve školním roce 2011-2012 navštěvuje mateřskou školu ve Skoronicích 25 dětí, většina
z nich jsou mimoskoronské. V minulosti byla smlouva na příspěvek na neinvestiční náklady
uzavřena pouze s obcí Vlkoš. Návrhem usnesení je stanovení výše příspěvku na jedno dítě
pro všechny mimoskoronské děti ve výši 6 000,- Kč a pověření starosty k uzavření dohody o
finančním příspěvku i s obcí Milotice a městem Vracov.
Usnesení č. 6/9/2011
ZO Skoronice schvaluje příspěvek na neinvestiční náklady Mateřské školy Skoronice pro
školní rok 2011-2012 ve výši Kč 6.000,- na jedno dítě a pověřuje starostu uzavřením dohody
o finančním příspěvku s obcí Milotice a městem Vracov
Hlasování č. 6: pro 6, proti 0, zdržel se 0
K bodu č. 7. Hospodaření obce ke dni 30.9.2011
Starosta seznámil přítomné s hospodařením obce Skoronice k 30.9. 2011.
Příjmy k 30. 9. 2011 činily 3.975.506.42 Kč - % plnění 80.89,
výdaje 2.859.128.02 Kč - % plnění 40,27, KZ u KB Kyjov 3.301.062.95.
Usnesení č. 7/9/2011
ZO Skoronice bere na vědomí hospodaření obce k 30.9.2011
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K bodu č. 8. Žádost dechové hudby Skoroňáci o finanční podporu ze strany obce
Dechová hudba Skoroňáci předložila žádost o finanční podporu z rozpočtu obce na svou
činnost. Poskytnutím podpory podmiňuje používání současného názvu a propagaci obce
v budoucnosti. Z jednání zastupitelstva obce vyplynula nutnost řešit spolupráci s dechovou
hudbou Skoroňáci koncepčně, s výhledem na několik let. Zastupitelstvo obce si uvědomuje
význam dechové hudby v kulturní historii obce a odkaz zakladatelů dechové hudby s řad
skoronských muzikantů. Finanční podporu současné kapely podmiňuje uzavřením smlouvy o
spolupráci obce Skoronice a dechové hudby Skoroňáci, která vymezí pravidla a výši finanční
podpory ze strany obce.
Usnesení č.8/9/2011
Zastupitelstvo obce pověřuje starostu zpracování návrhu smlouvy o finanční podpoře
dechové hudby Skoroňáci a podmínkách jejího plnění. Návrh smlouvy po připomínkování
zástupci dechové hudby Skoroňáci předloží starosta obce zastupitelstvu k vyjádření na
listopadovém zasedání zastupitelstva obce.
K bodu č. 9. Různé
a) Ples mikroregionu Nový Dvůr
V sobotu 21. ledna 2012 proběhne ples mikroregionu Nový Dvůr. Pořadatelem bude obec
Skoronice. Finanční podpora ze strany mikroregionu bude činit příspěvek do tomboly ve výši
5 000,- Kč, každá obec dodá dar do tomboly do výše 2 000,- Kč a bednu vína do vinotéky.
V záležitosti hudební produkce byla oslovena zlínská skupina Vivianband. Jak vypadá jejich
produkce a repertoár se můžete podívat na: http://www.vivianband.cz/ . Cenová nabídka
od manažera skupiny zatím nebyla zaslána. Příprava a konání plesu budce plně v režii obce,
předpokládáme, že se žádostí o pomoc při zajištění plesu se obrátíme na místní aktivisty.
b) Chodník podél hlavní silnice – vyúčtování a zhodnocení
Rekonstrukci chodníku schválilo ZO na svém zasedání dne 30. června 2011. Rekonstrukce proběhla
podle projektové dokumentace zpracované ing. Bedřichem Jurčekou v roce 2010.
Původní položkový rozpočet od projektanta byl ve výši 900 700,- Kč, po úpravě se snížil na 688 000,Kč. Nejvhodnější nabídku v rámci výběrového řízení předložila firma
Strabag a.s. s náklady ve výši 467 993,- Kč.
Rekonstrukce chodníku proběhla ve dnech 5. – 30. září 2011. Proti původnímu projektu byl chodník
rozšířený o 10 cm, ukončení chodníku před Rajsiglovým kopíruje navazující komunikaci. Po dohodě
s majiteli přilehlých pozemků a domů byly nad rámec projektu vybudovány snížené a zpevněné
vjezdy k pozemkům p.č. 5, 221/8, 35, 36, a 40. V rámci rekonstrukce byla opravena rozbitá roura
kanalizace a vyměněna kanalizační vpusť.
Stavba byla po dokončení předána v pondělí 3. 10. 2011 bez závad. Námitku proti poměrně strmým
podélným úsekům v místech přechodů na snížený obrubník vysvětlil zástupce realizátora jako
jediné možné technické řešení u úzkého chodníku v nerovném terénu s prudkými vjezdy do domů.
Finanční vyúčtování:
Cena za rekonstrukci chodníku- Strabag fa. 1190950108
Dotace Jmk v rámci Programu rozvoje venkova

467 993,- Kč
150 000,- Kč

Náklady obce

317 993,- Kč
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c) Kanalizace-ČOV, kanalizace v obci a kanalizační sběrač – stav přípravy
1. Poslední den termínu - v pátek 30. září 2011 - předal obec všechny požadované dokumenty k
žádosti o finanční dotaci na Ministerstvo zemědělství ČR. V pátek 14. října 2011 bude mezirezortní
komise MZ rozhodovat o výši dotace. Předpokládáme, že v týdnu od 17. do 21. října se uskuteční
schůzka všech účastníků stavby (Ap Investing-inženýrská činnost a stavební dozor, Aqua Proconprojektant, Strabag a.s. Brno-realizátor stavby a obec Skoronice) k přípravě zahájení stavby a
dořešení nejasností.
2. Podle informace ing. Praunové z MZE bychom měli znát nejpozději do začátku listopadu
procentuální výši dotace MZE , z níž bude vycházet výše finančního příspěvku ministerstva
zemědělství a Jihomoravského kraje. V této fázi budeme znát skutečné náklady stavby důležité jako
podklad pro výpočet podílů jednotlivých obcí. V současné době pracujeme na návrhu smlouvy mezi
zúčastněnými obcemi o úhradě nákladů a financování přípravy a budování kanalizace. Bude to
obecný text navrhující tok finančních prostředků, termíny splatnosti jednotlivých plateb (případně
poukázání celkové výše příspěvku obcí jednorázově) a ustanovení týkajících se úhrady případných
oprávněných vícenákladů. Vzhledem k tomu, že investorem této stavby je obec Skoronice,
předpokládáme, že finanční prostředky by se měly soustředit na účtu obce Skoronice s tím, že
smluvním partnerem Skoronic bude každá ze zúčastněných obcí samostatně.
d) Srovnání nákladů na PHM a opravy komunální techniky v letech 2010/2011
1.PHM:
V roce 2010 byla spotřeba benzínu
610 litrů
V roce 2011 byla spotřeba benzínu
399 litrů
Finanční úspora v roce 2011 činí
6.800,- Kč
2. Opravy komunální techniky
Náklady na opravy a udržbu komunální techniky v roce 2010
19 633,- Kč
Náklady na opravy a údržbu komunální techniky v roce 2011
10 981,- Kč
Finanční úspora v roce 2011 činí
8 652,- Kč
e) Úprava veřejných prostranství – zahájení projektu
Rozhodnutím rady Nadace ČEZ byl podpořený projekt naší obce „ČEZ Skoronicím, občané soběozelenění veřejných prostranství „ částkou 132 000,- Kč. Nadační příspěvek musí být vyčerpán do
31.12. 2011, vyúčtování je v lednu 2012. Projekt bude realizovaný na sedmi místech v obci, celkově
bude vysazeno cca 30 stromů a 90 keřů.
Likvidace stávající stromů:
- břízy u obecního domu a na Lúkách, přeschlý bez na Lúkách. Akáty na mlatevnou
Likvidace stávajících keřů:
- jalovce u obecního sklepa
Likvidaci zeleně budou provádět zaměstnanci obce, odbornou úpravu a ořez a výsadbu nové zeleně
provedou Lattenbergovi.
f) Kontrolní výbor – uložení kontrolní akce – kontrola plnění usnesení ZO
ZO uložilo kontrolnímu výboru provedení kontroly plnění usnesení ZO v roce 2011.
g) Školení pro zastupitele – Word, Excel, Power Point
Starosta seznámil zastupitele obce s nabídkou školení programů Office, které pořádá MěÚ Kyjov pro
zastupitele obcí zdarma.
Usnesení 9/9/2011
ZO Skoronice bere na vědomí bod 9 a – g
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K bodu č. 10: Schválení pořízení nového ÚPO
S účinností nového stavebního zákona č. 183/2006 Sb., dne 1. 1. 2007 pozbývají v roce 2015 platnost
všechny územní plány měst a obcí, schválené před jeho účinností. Platný ÚPO Skoronice je z roku
2002. Předpokládané náklady na pořízení nového ÚPO Skoronic jsou cca 200.000,- Kč, doba jeho
tvorby asi 1 rok. V současné době dotuje pořizování ÚPO Jihomoravský kraj ve výši 50% nákladů a
většina potenciálních zpracovatelů ÚPO má volnou kapacitu. To jsou důvody proč obec považuje
pořízení nového ÚPO za aktuální prioritu, z těchto důvodů starosta navrhuje schválit jeho pořízení.
Jako zástupce obce v komisi pro přípravu ÚPO navrhl starosta místostarostu Marka Vašíčka.
Usnesení č. 10/9/2011
ZO Skoronice schvaluje pořízení nového ÚPO a jako zástupce obce v komisi pro přípravu ÚPO
schvaluje místostarostu Marka Vašíčka
Hlasování č. pro: 6, proti 0, zdržel se 0

Na závěr poděkoval starosta všem přítomným za účast a v 19.50 hodin zasedání ukončil.
Zapsala: Marie Řiháková
Ověřovatelé: Ing,. Marie Půčková
Jitka Novotná
Jan Grombíř
starosta

Ve Skoronicích 14. 10. 2011
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