ZÁPIS
z 10. zasedání ZO Skoronice konaného dne 23. 11. 2011 od 18.00 hodin
Přítomni: Jan Grombíř, Marek Vašíček, Jitka Novotná, Miroslav Chytil, Ing. Marie Půčková,
Lukáš Plachý
Omluven: Pavel Ticháček
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 byly splněny. Starosta přednesl program
zasedání a navrhl doplnit program o bod č. 10. – Schválení pořizovatele ÚPO a určeného
zastupitele pro pořizování ÚPO a o bod č. 11. – Zpráva kontrolního výboru – kontrola plnění
usnesení. 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.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Zahájení, schválení programu a kontrola usnesení
Schválení ověřovatelů zápisu a zapisovatelky
Rozpočtové opatření číslo 8/2011
Hospodaření obce ke dni 31. 10. 2011
Rozpočtové provizorium na rok 2012
Vyhlášení inventarizace majetku obce k 31.12. 2011 a schválení
inventarizačních komisí
7. Projednání směrnice pro odpisování majetku obce
8. Žádost dechové hudby Skoroňáci o finanční podporu ze strany obceprojednání návrhu smlouvy
9. Různé
a) Ples mikroregionu Nový Dvůr, setkání rodáků seniorů a seniorů obce,
předvánoční zpívání, Silvestrovský pochod do Ratíškovic
b) Kanalizace-ČOV, kanalizace v obci a kanalizační sběrač – informace o převzetí stavby
realizátorem Strabag a.s., časovém harmonogramu prací a jednání o rozdělení
nákladů mezi participující obce
c) Úprava veřejných prostranství – realizace projektu a jeho vyúčtování
10. Schválení pořizovatele ÚPO a určeného zastupitele pro pořizování ÚPO
11. Zpráva kontrolního výboru – kontrola plnění usnesení
Usnesení č. 1/10/2011
ZO Skoronice schvaluje rozšířený 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: Lukáše Plachého a Marka Vašíčka, jako zapisovatelku:
Marii Řihákovou. Výše uvedený návrh byl jednohlasně schválen.
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Usnesení č. 2/10/2011
ZO Skoronice schvaluje ověřovatele zápisu Lukáše Plachého a Marka Vašíčka,
zapisovatelku: Marii Řihákovou.
Hlasování č. 2: pro 6, proti 0, zdržel se 0
K bodu č.3: Rozpočtové opatření č. 8/2011
Starosta seznámil přítomné s rozpočtovým opatřením číslo 8 – navýšení příjmů i výdajů o
717.000,- Kč a vysvětlil důvod změn u jednotlivých položek. Výše uvedené rozpočtové
opatření bylo jednohlasně schváleno.
Usnesení č. 3/10/2011
ZO Skoronice schvaluje rozpočtové opatření č. 8/2011 – navýšení příjmů i výdajů o
717.000,- Kč.
Hlasování č. 3: pro 6, proti 0, zdržel se 0
K bodu č. 4: Hospodaření obce ke dni 31.10.2011
Starosta seznámil přítomné s hospodařením obce Skoronice k 31. 10. 2011.
Příjmy k 31. 10. 2011 činily 4.228.063.61 Kč, % plnění 83.40, výdaje 3.760.641.82,
% plnění 51.84, KZ u KB 2.652.106.34.
Usnesení č. 4/10/2011
ZO Skoronice bere na vědomí hospodaření obce k 31.10.2011
K bodu č. 5: Rozpočtové provizorium na rok 2012
Z důvodu, že rozpočet na rok 2012 nebude schválen v roce 2011, je nutné schválit
rozpočtové provizorium pro přechodné období do sestavení rozpočtu na rok 2012 – tj.
čerpání výdajů ve výši 3/12 z celkového rozpočtu v roce 2011 dle paragrafů a smluvní
závazky.
Usnesení č. 5/10/2011
ZO Skoronice schvaluje rozpočtové provizorium pro přechodné období do sestavení
rozpočtu na rok 2012 tj. čerpání výdajů ve výši 3/12 z celkového rozpočtu v roce 2011 dle
paragrafů a smluvní závazky.
Hlasování č. 4: pro 6, proti 0, zdržel se 0
K bodu č. 6: Vyhlášení inventarizace majetku obce k 31. 12. 2011 a schválení
inventarizačních komisí
Ve smyslu zákona 563/1991 Sb., o účetnictví a vyhlášky č. 270/2010 Sb., o inventarizaci
majetku a závazků stanovuje starosta obce inventarizaci majetku k 31.12.2011 a navrhuje
složení komisí – plán inventur
UIK:
Předseda: Ing. Marie Půčková
Členové: Miroslav Chytil, Jitka Novotná

DIK č. 1: OÚ
Předseda: Jan Grombíř
Členové: Lukáš Plachý, Stanislav Smištík
DIK č. 2: hasičská zbrojnice –SDH
Předseda: Pavel Ticháček
Členové: František Kuchař, Václav Křížka
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DIK č. 3: obecní knihovna
Předseda: Marek Vašíček
Členové: Ludmila Hudcová, Ranáta Ticháčková
Likvidační komise:
Předseda: Marek Vašíček
Členové: Miroslav Chytil, Pavel Ticháček

Usnesení č. 6/10/2011
ZO Skoronice schvaluje plán inventur a složení inventarizačních a likvidační komise.
Hlasování č.5: pro 6, proti 0, zdržel se 0
K bodu č. 7: Projednání směrnice pro odpisování majetku obce
Starosta seznámil přítomné se Směrnicí pro odpisování dlouhodobého majetku č. 4/2011.Na
základě vyhlášky č. 410/2009 Sb., a směrnice ČÚS č.708 bude obec s účinností od roku 2012
odpisovat investiční hmotný a nehmotný majetek. Jako nejvěrohodnější způsob odpisu
majetku zvolila obec rovnoměrné odpisování.
Usnesení č. 7/10/2011
ZO Skoronice bere na vědomí Směrnici č. 4 pro odpisování dlouhodobého majetku obce
K bodu č. 8: Žádost DH Skoroňáci o finanční podporu ze strany obce-projednání návrhu
smlouvy
V návaznosti na usnesení zastupitelstva obce č. 8/9/2011 ze dne 13.10. 2011 zpracoval
starosta obce návrh smlouvy o finanční podpoře dechové hudby Skoroňáci. Obsah
smlouvy vychází ze zadání zastupitelstva obce a byl konzultován s vedením dechové hudby.
Usnesení č. 8/10/2011
ZO Skoronice schvaluje předloženou smlouvu mezi Obcí Skoronice a DH Skoroňáci a
pověřuje starostu obce podepsáním výše uvedené smlouvy.
Hlasování č. 6: pro 6, proti 0, zdržel se 0
K bodu č. 9: Různé
a)Ples mikroregionu Nový Dvůr, setkání rodáků seniorů a seniorů obce, předvánoční
zpívání, Silvestrovský pochod do Ratíškovic
Nejbližší kulturní a společenské akce
- Sobota 26. 11. 2011 - Setkání rodáků seniorů a seniorů obce
Setkání připravilo Kulturní a vlastivědné sdružení ve spolupráci s obcí. Program sobotního odpoledne
a večera zahájí v 15:30 mše svatá v kostele sv. Floriana. Od 16:30 začíná program v sále obecního
domu slavnostním přivítáním účastníků setkání a vzpomínkovou výstavou na IV. sjezd rodáků v roce
1991. V národopisném programu „Rok na dědině“ vystoupí Děcka ze Skoronic s cimbálovou muzikou
Kyjovsko. Program „Postavy a postavičky naší obce“ bude povídáním o skoronských občanech, kteří
působili v kulturním a veřejném životě obce. Od 21:30 zazpívají a zatancují skoronští ochotníci
kabaretní písně za doprovodu Varmužovců.
- Sobota 17. 12. 2011 – Předvánoční zpívání
Tradiční sousedské setkání při hudbě, zpěvu a vánočních dobrotách letos doplní košt mladých vín
skoronských vinařů a vzpomínková výstava na setkání rodáků
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- Sobota 31.12. 2011 – Sivestrovský pochod a zabijačkové speciality – Ratíškovice
Letošní silvestrovské setkání občanů mikroregionu Nový Dvůr předznamenává olympijský rok 2012.
V barvách olympijských kruhů (Skoronice budou zelené) se sejdeme na stadionu v Ratiškovících
k rozloučení s rokem 2011 ve sportovním duchu.
- Sobota 21. ledna 2012 - Ples mikroregionu Nový Dvůr ve Skoronicích
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 jsme oslovili zlínskou skupinu Vivianband. Jak vypadá jejich produkce a repertoár se
můžete podívat na: http://www.vivianband.cz/ . Cena za jejich produkci je 9000,- Kč+ 20% DPH.
Program doplní ukázka swingových tanců v podání Swingteamu Dubňany. Příprava a konání plesu
budce plně v režii obce, proto žádám zastupitele o spolupráci.

b)Kanalizace-ČOV, kanalizace v obci a kanalizační sběrač – informace o převzetí stavby
realizátorem Strabag, a.s., časovém harmonogramu prací a jednání o rozdělení nákladů
mezi participující obce
Kanalizace Skoronice, kanalizační sběrač a ČOV – informace o aktuálním stavu
Kanalizace v obci a sběrač (investor obec Skoronice) – 31. října 2011 převzal starosta na MZe
„Rozhodnutí o poskytnutí dotace a registraci akce“. Výše dotace MZe na stavbu činí 10 427 000,- ,
v měsíci prosinci schválí zastupitelstvo Jmk dotaci ve výši 2 317 000,- Kč. Podíl finanční spoluúčasti
obcí na budování kanalizace je tedy cca 9 320 000,-. Po odpočtu částky 1 931 400, kterou tvoří
náklady obce Skoronice na vybudování kanalizace v části Dědina, bude zůstatková částka cca
8 500 000,- rozdělena mezi obce Kelčany, Vlkoš, Skoronice, Milotice. V současné době probíhají
jednání s jednotlivými obcemi a hledání dohody na rozdělení celkových nákladů na podíly
zúčastněných obcí. Samotná stavba byla oficiálně zahájena 15. listopadu přebráním staveniště firmou
Strabag. Do 5. prosince 2011 prostaví zhotovitel částku 500 000,- Kč, pravděpodobně na stavbě
přečerpávací stanice. Tyto výdaje už budou hrazeny z dotace MZe, předpokládáme, že dotační peníze
(MZe, Jmk) pokryjí náklady na stavbu z větší části roku 2012. Po jejich vyčerpání začneme stavbu
financovat z prostředků obcí, případně úvěru. Úroky z úvěru do výše 4% bude investorovi stavby
hradit MZe. Předpokládám úvěr obce Skoronice minimálně ve výši 3 miliony.
ČOV (investor DSO Kelčnany, Milotice Skoronice, Vacenovice, Vlkoš) - u této části stavby je
poskytovatelem dotace MŽP prostřednictvím SFŽP a Jmk. Všechny podklady pro udělení dotace byly
předány na příslušné instituce, jejich zpracování a rozhodnutí o přidělení dotace je pravděpodobné
v 1. čtvrtletí 2012. V případě předpokládané výše dotace by měl podíl obcí na dofinancování akce
činit 9 275 000,- Kč. Podíl obce Skoronice činí dle předpokládané struktury financování částku
1 236 140,- Kč. Vzhledem k tomu, že do dnešního dne složila obec Skoronice na účet DSO prostředky
ve výši 1 100 000,- Kč, v ideálním případě by jsme na ČOV dopláceli jen 136 140,- Kč. Stavba ČOV
v Miloticích byla zahájena v měsíci říjnu. Vzhledem k tomu, že dosud nejsou k dispozici dotační
peníze, financuje stavbu do výše 20 miliónů zhotovitel stavby MSO Kyjov z vlastních prostředků.

c)Úprava veřejných prostranství – realizace projektu a jeho vyúčtování

Rozhodnutím rady Nadace ČEZ byl podpořený projekt „ČEZ Skoronicím, občané sobě-ozelenění
veřejných prostranství „ částkou 132 000,- Kč. Projekt byl realizovaný na sedmi místech v obci –
za obchodem, vedle pohostinství a v letní zahrádce hospody, vedle budovy bývalé školy, v okolí
obecního domu, v parčíku kolem obecního sklepa, u rybníka, v letním areálu na Lúkách. Zbývá
vysadit okrasné keře a upravit prostranství v okolí lípy Na Kanále. Tento prostor se bude řešit na jaře
zároveň s realizací projektu rekonstrukce studny. V rámci projektu bylo vysazeno cca 30 stromů a 90
keřů. Likvidace přestárlých a poškozených stromů a keřů proběhla na přelomu října a listopadu, ve
stejném období byly vysázeny nové stromy a keře. Likvidaci starých dřevin provedla firma
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Zahradnictví Lattenberg na vlastní náklady za možnost odebrání dřeva z pokácených stromů.
Z důvodu el. vedení nad pozemkem jsme proti původnímu záměru vysázet stromy kolem cesty
k viaduktu tuto výsadbu přesunuli na břehy rybníka. V případě vypsání stejného datačního titulu
v příštím roce nebo s využitím projektu mikroregionu Nový Dvůr z dotačního titulu ČEZ – Podpora
regionů bychom v příštím roce připravili úpravu prostranství kolem kontejnerů – zelená pergola.
Usnesení 9/10/2011
ZO Skoronice bere na vědomí bod 9 a – c
K bodu č. 10: Schválení pořizovatele Územního plánu a určeného zastupitele pro pořizování
Územního plánu obce.

ZO Skoronice na svém zasedání dne 13.10.2011 schválilo usnesením č. 10/9/2011 pořízení
nového Územního plánu obce v souladu s § 46 zákona č. 183/2006 Sb. ZO schvaluje
pořizovatele ÚPO a určeného zastupitele pro pořizování ÚPO. Dle § 47 pořizovatel ve
spolupráci s určeným zastupitelem zpracuje návrh zadání ÚP. V návrhu zadání stanoví hlavní
cíle a požadavky na zpracování návrhu ÚP. Zadání územního plánu schvaluje zastupitelstvo
obce.
Usnesení č. 10/10/2011

ZO Skoronice schvaluje Úřad územního plánování Kyjov jako pořizovatele Územního plánu
Skoronice a jako určeného zastupitele pro pořizování Územního plánu Skoronice schvaluje
místostarostu Marka Vašíčka.
Hlasování č. 7: pro 6, proti 0, zdržel se 0
K bodu č. 11: Zpráva kontrolního výboru – kontrola plnění usnesení
Členka Jitka Novotná přednesla zprávu kontrolního výboru, která se týkala kontroly plnění
usnesení za období od 1. do 9. zasedání ZO Skoronice v roce 2011.
Usnesení č. 11/10/2011
ZO Skoronice bere na vědomí zprávu kontrolního výboru.
Na závěr poděkoval starosta všem přítomným za účast a ve 20.00 hodin zasedání ukončil.
Zapsala: Marie Řiháková
Ověřovatelé: Lukáš Plachý
Marek Vašíček
Jan Grombíř, starosta
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