Zápis
z 11. zasedání ZO Skoronice konaného dne 20. 12. 2011 od 17.00 hodin
Přítomni: Jan Grombíř, Marek Vašíček, Jitka Novotná, Ing. Marie Půčková, Lukáš Plachý
V 17, 15 hodin se dostavil: Miroslav Chytil a 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. Z důvodu úmrtí prvního prezidenta ČR Václava Havla vyzval
starosta přítomné, aby uctili jeho památku minuta ticha.
Kontrola usnesení – úkoly z minulého zasedání ZO nevyplynuly. Starosta přednesl program
zasedání, který 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.
7.
8.
9.
a)

Zahájení, schválení programu a kontrola usnesení
Schválení ověřovatelů zápisu a zapisovatelky
Rozpočtové opatření číslo 9/2011
Hospodaření obce ke dni 30.11. 2011
Rozpočtový výhled na léta 2012 - 2013
Schválení nového knihovního řádu
Návrh rozpočtu DSO Severovýchod na rok 2012
Informace o stavu přípravy nového územního plánu obce
Různé
Informace o jednání se zastupitelstvy obcí Milotice a Vlkoš ohledně
stanovení podílů na financování kanalizačního sběrače.
b) Informace z valné hromady DSO pro kanalizaci konané dne 20.12. ve Vlkoši
c ) Vyhodnocení předvánočního zpívání a příprava silvestrovského pochodu
d) informace o webových stránkách obce
e) informace o výběrovém řízení na manažera mikroregionu ND
f) informace o schůzce starostů obcí Jízdy králů se zástupci Ministerstva kultury
ČR a Jihomoravského kraje ve Skoronicích v polovině ledna 2012
Usnesení č. 1/11/2011
ZO Skoronice schvaluje program zasedání
Hlasování č. 1: pro 5,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. 2/11/2011
ZO Skoronice schvaluje ověřovatele zápisu: Ing. Marii Půčkovou a Jitku Novotnou,
zapisovatelku: Marii Řihákovou.
Hlasování č. 2: pro 5, proti 0, zdržel se 0
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K bodu č. 3: Rozpočtové opatření číslo 9/2011
Starosta seznámil přítomné s rozpočtovým opatřením číslo 9/2011 – navýšení příjmů i výdajů
o 40.000,- Kč a zdůvodnil jednotlivé rozpočtové změny. Výše uvedené rozpočtové opatření
bylo jednohlasně schváleno.
Usnesení č. 3/11/2011
ZO Skoronice schvaluje rozpočtové opatření číslo 9/2011 – navýšení příjmů i výdajů i
40.000,- Kč.
Hlasování č. 3: pro 7, proti 0, zdržel se 0
K bodu č. 4: Hospodaření obce ke dni 30. 11. 2011
Starosta seznámil přítomné s hospodařením obce k 30. 11. 2011, příjmy činily 4.804.058,53
Kč, % plnění 83.02, výdaje 4.266.344,59 Kč, % plnění 53.52, KZ U KB 2.722.398,49 Kč.
Usnesení č. 4/11/2011
ZO Skoronice bere na vědomí hospodaření obce k 30.11.2011
K bodu č. 5: Rozpočtový výhled na léta 2012 – 2014
Na základě zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů se
sestavuje rozpočtový výhled alespoň na 3 léta. Výše uvedený výhled je sestaven na základě
průměrných ročních příjmů a financování, výdaje jsou rozděleny na běžné,kapitálové a
splátky plánovaného úvěru na kanalizaci Zveřejněn byl na úřední desce OÚ i v elektronické
podobě ode dne 5.12.2011 do 20.12.2011.
Usnesení č. 5/11/2011
ZO Skoronice schvaluje rozpočtový výhled na léta 2012 – 2014
Hlasování č. 4: pro 7, proti 0, zdržel se 0
K bodu č. 6: Schválení nového knihovního řádu
V návaznosti na provedenou elektronizaci knihovny a rozšíření poskytovaných služeb je třeba
schválit nový knihovní řád. Jeho součástí je ceník služeb a směrnice o nakládání s osobními
údaji. Výše ceny půjčovného i dosud poskytovaných služeb zůstává stejná.
Usnesení č. 6/11/2011
ZO Skoronice schvaluje nový knihovní řád platný od 2.1.2012
Hlasování č. 5: pro 7, proti 0, zdržel 0
K bodu č. 7: Návrh rozpočtu DSO Severovýchod na rok 2012
Obec Skoronice je členem DSO Severovýchod, který je majitelem firmy EKOR Kyjov. Hlavní
položkou příjmu DSO je nájem vozu IVECO, který DSO pořídil z dotace a firmě EKOR ho
pronajímá. Výše uvedený návrh byl zveřejněn na úřední desce OÚ Skoronice ode dne 2.12.
2011 do 20.12.2011.
Usnesení č. 7/11/2011
ZO Skoronice bere na vědomí návrh rozpočtu DSO Severovýchod na rok 2012
K bodu č. 8: Informace o stavu přípravy územního plánu obce
Platný územní plán obce Skoronice byl schválen před účinností nového stavebního zákona č.
183/2006 Sb. a proto pozbývá platnost v roce 2015. Zastupitelstvo obce rozhodlo o pořízení
nového územního plánu. Na pořízení ÚP je možné čerpat dotaci Jihomoravského kraje v
předpokládané výši 50%. Zastupitelstvo obce schválilo jako pořizovatele územního plánu
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Úřad územního plánování Kyjov, který ve spolupráci s určeným zastupitelem zpracuje návrh
zadání ÚP. V návrhu zadání ÚP se stanoví hlavní cíle a požadavky na zpracování návrhu ÚP.
Obsah zadání územního plánu se řídí vyhláškou 500/2006 Sb. o územně analytických
podkladech a územně plánovací dokumentaci. Proběhlo úvodní jednání se zástupcem
pořizovatele z úřadu územního plánování Kyjov panem Komináckým, na kterém bylo
dohodnuto uspořádání ankety k návrhu zadání územního plánu. Anketa bude následně
vyhodnocena a její výsledky použity jako územně analytický podklad při vyhotovení návrhu
zadání ÚP. Odpovědi na anketní otázky, které budou k dispozici ve zpravodaji a na webu
obce je možné odevzdávat na obecní úřad do 9. ledna 2012. V měsíci lednu proběhne
výběrové řízení na zpracovatele ÚP.
Usnesení č. 8/11/2011
ZO Skoronice bere na vědomí informace o přípravě nového územní plánu
K bodu č. 9: Různé
a) Informace o jednání se zastupitelstvy obcí Milotice a Vlkoš ohledně stanovení
podílů na financování kanalizačního sběrače
V úterý 13. prosince a ve čtvrtek 15. prosince se starosta s panem místostarostou zúčastnili
jednání zastupitelstev obcí Milotice a Vlkoš. Na pořad jejich jednání prosadili projednání
finančního příspěvku uvedených obcí na kanalizační sběrač, jehož investorem je obec
Skoronice. Všichni zastupitelé obcí obdrželi před jednáním popis současného stavu projektu,
tabulky s výpočtem jednotlivých podílů a dokumentaci k projektu.
Milotice – po krátkém představení projektu a doplnění o aktuální informace odpovídali na
dotazy zastupitelů. Odmítli návrh starosty obce na příspěvek ve výši 500 000,- Kč
s tím, že obec Skoronice trvá na výši příspěvku dle výpočtu potvrzeného nezávislým
posouzením firmy Aqua Procon. Zastupitelstvo bylo vyzváno k novému posouzení návrhu,
jehož oprávněnost potvrdilo i vystoupení členky zastupitelstva a předsedkyně finančního
výboru paní Presové.
Vlkoš – zastupitelstvo obce vyslechlo naše argumenty a starosta ing. Flóra konstatoval, že
zastupitelé obce Vlkoš souhlasí s výší příspěvku dle navržené tabulky. Oficiální usnesení
k tomuto bodu a pověření starosty obce podpisem smlouvy s obcí Skoronice schválí
zastupitelstvo v měsíci lednu.
b) Informace z valné hromady DSO pro kanalizaci konané dne 20.12.2011 ve Vlkoši
ohledně stanovení podílů na financování kanalizačního sběrače
Na návrh starosty Jana Grombíře bylo dnešní jednání Valné hromady DSO pro kanalizaci
rozšířeno o bod jednání č.3 - projednání a stanovení výše příspěvků obci na ČOV a
kanalizační sběrač.
ČOV – pokud bude dodržena předpokládaná struktura financování akce, doplatek obce
Skoronice na tuto část stavby bude činit už jen 136 140,-. Zádrhel v jednání o výši příspěvků
na ČOV způsobilo vystoupení zástupců obce Vacenovice. Přinesli usnesení z.o. Vacenovice ze
kterého vyplývá, že nesouhlasí se zápočtem částky 4 miliony korun za bývalou čističku a
pozemky jako ocenění vkladu obce Milotice. V případě, že nebude tato jejich námitka
akceptována, hrozí vystoupením Vacenovic z DSO. V průběhu dalšího jednání
předložili zástupci obce Milotice dokumentaci z jednání starostů a z.o. obcí od roku 2005- tato dokumentace není uložena na DSO a její existence a obsah byly předmětem spekulací
během všech dosavadních jednání. Z dokumentace vyplývá, že zápočet staré čističky
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v uvedené výši odsouhlasili v minulosti starostové všech obcí DSO. Teď je potřeba o tom
přesvědčit i zastupitele Vacenovic.
Kanalizační sběrač - Trpělivost při vyjednávání a předložené argumenty vedly k rozhodnutí
vedení obce Milotice k přistoupení na výši návrhu obce Skoronice, podílu obce Milotice na
kanalizační sběrač, tj. částky 1 695 380,- Kč. Z uvedeného vyplývá, že pokud se k budování
kanalizace připojí i nové vedení obce Kelčany, bude výše nákladů obce Skoronice na
kompletní stavbu tj. ČOV+kanalizační sběrač činit cca 4 765 000.
Podle předběžného propočtu v roce 2008 měly tato náklady dosahovat výše 9 500 000,-.
c) Vyhodnocení předvánočního zpívání
Rodinná a družná atmosféra v sále i výborné výkony účinkujících ozdobily předvánoční
zpívání v sobotu 17.12. Starosta poděkoval všem, kteří se na zajištění akce a obsluze hostů
podíleli, to znamená všichni členové zastupitelstva i zaměstnanci obce. Spokojenost se
sobotním podvečerním besedováním vyjádřili účastníci akce.
Silvestr – starosta navrhl pojmout prezentaci Skoronic jako olympijskou Jízdu králů. Kdo si
pořídí koně, dostane od obce žokejskou kšiltovku gratis. Mezi svátky vyhlásíme podrobnosti
obecním rozhlasem, informace o společném odchodu a programu bude na webu i ve vitríně
na zastávce.
d) Informace o návštěvnosti webových stránek obce
V zájmu zjištění návštěvnosti webových stránek obce jsme srovnali návštěvnost
stránek obcí velikosti Skoronic a některých obcí mikroregionu. Viz tabulka:
Obec
Skoronice

Stav 11.10. Stav 24.11. Návštěvnost za období Denní průměr
35 922

37 766

1 844

43

1 005 623

1 042 846

37 223

865

Kozojídky

49 783

51 458

1 675

39

Bukovany

41 387

42 869

1 482

34

Svatobořice

61 925

63 683

1 758

41

Sobůlky

19 557

20 238

1 381

32

Vnorovy

98 988

102 916

3 958

92

Milotice

V týdnu po zapsání Jízdy králů do UNESCO stoupla denní návštěvnost stránek na 60

e) Informace o výběrovém řízení na manažera mikroregionu Nový Dvůr
V důsledku odchodu dosavadní manažerky mikroregionu ND Veroniky Svobodové na
mateřskou dovolenou vypsal mikroregion Nový Dvůr výběrové řízení na
manažera/manažerku. V dvoukolovém řízení, do něhož se přihlásilo 66 uchazečů zvítězil
Tomáš Salava z Vracova. Minimálně ve druhém kole, kterého se zúčastnilo 12 nejlepších
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- ze Skoronic Jarmila Žůrková – bylo několik mimořádně šikovných a zdatných adeptů.
Vítězný Tomáš Salava, kterému je asi 25 let, předčil ostatní koncepčním a analytickým
myšlením, tvůrčím i vůdčím potenciálem. Pokud se to potvrdí i v praxi bude pro mikroregion
výraznou posilou.
f) Informace o schůzce starostů obcí Jízdy králů se zástupci Ministerstva kultury ČR
a Jihomoravského kraje ve Skoronicích v polovině ledna 2012
Na polovinu ledna 2012 byla sjednáno setkání starostů obcí jejichž Jízda králů byla zapsána
UNESCO, zástupců Ministerstva kultury ČR a Jihomoravského i Zlínského kraje ve
Skoronicích. Pohoštění účastníků bude stát nějaké peníze, které by však měly
mnohonásobně převýšit prostředky získané od MK a Jmk na uskutečnění Jízdy králů v roce
2013 ve Skoronicích, finanční podpora na pořízení exponátů do připravovaného muzea Jízdy
králů a vydání propagačního materiálu. Podle předběžného vyjádření zástupců MK bude při
ministerstvu zřízený zvláštní fond na podporu památek UNESCO. V rámci setkání chci
projednat i možnost využívat ochrannou známku UNESCO.
Starosta seznámil přítomné s přeložením termínu Plesu mikroregionu Nový Dvůr, který se
bude konat ve Skoronicích. Původní datum 21.1.2012 se překládá na pátek 20.1.2012.
Usnesení č. 9/11/2011
ZO Skoronice bere na vědomí bod 9 a – f
Dotazy občanů:
Paní Hradilová, Skoronice 139 se dotazovala v jakém stadium je jednání s Lesy ČR ohledně
kácení stromů na břehu Hruškovice.
Starosta jí sdělil, že správce toku (Lesy ČR) řeší přednostně kalamitní stav na horním toku
potoka. Se správcem toku i odborem životního prostředí MěÚ Kyjov jedná o označení stromů
ke kácení.
Na závěr poděkoval starosta všem přítomným za účast a v 19.10 hodin zasedání ukončil.
Zapsala: Marie Řiháková
Ověřovatelé: Ing. Marie Půčková
Jitka Novotná
Jan Grombíř
starosta

Ve Skoronicích 21.12.2011
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