Zápis
ze 12. Zasedání ZO Skoronice konaného dne 24. 1.2012 od 17.00 hodin
Přítomni: Jan Grombíř, Marek Vašíček, Jitka Novotná, Ing. Marie Půčková, Lukáš Plachý,
Miroslav Chytil, 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.
Kontrola usnesení – úkoly z minulého zasedání nevyplynuly /dotaz z minulého zasedání na
kácení stromů kolem Hruškovice – obec čeká na vyjádření odboru životního prostředí MěÚ
v Kyjově. Přesedající 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 10/2011
Hospodaření obce ke dni 30.11. 2012
Schválení návrhu pozemkových úprav v katastru obce Milotice
Záměry prodeje obecních pozemků
Mimo předložené záměry žádají o prodej části pozemků tito občané:
Chytil Miroslav- část pozemku p.č. 206/1
Rajsigl Martin –část pozemku p.č. 221/4
Ingr Jan – část pozemku p.č. 221/4
7. Stavba komunikace Dědina – projednání
8. Informace o stavu přípravy nového územního plánu obce
9. Převod majetku-část kanalizace z DSO na obec Skoronice
10. Různé
a) Jízda králů 2013 – stanovisko z.o. k přípravě a konání jízdy; setkání starostů a
místostarostů Hluku, Vlčnova, Kunovic a Skoronic, zástupců Jihomor. a
Zlínského kraje a Ministerstva kultury ČR ve Skoronicích 22. února 2012
b) Ples mikroregionu a ples Jízdy králů
c) Odsouhlasení výše odměn členům výborů, kteří nejsou členy zastupitelstva
- Renata Ticháčková, Aleš Rajsigl
d) Knihovna, kroniky
e) Pozemkové úpravy
f) Regionhry – 3.3. 2012 –vodní hrátky Ratíškovice
Usnesení č. 1/12/2012
ZO Skoronice schvaluje program zasedání
Hlasování č. 1: pro 7, proti 0, zdržel se 0
K bodu č. 2: Schválení ověřovatelů zápisu a zapisovatelky
Starosta navrhl ověřovatele zápisu: Miroslava Chytila a Pavla Ticháčka, jako zapisovatelku:
Marii Řihákovou. Výše uvedený návrh byl jednohlasně schválen.
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Usnesení č. 2/12/2012
ZO Skoronice schvaluje ověřovatele zápisu: Miroslava Chytila a Pavla Ticháčka,
zapisovatelku: Marii Řihákovou
Hlasování č. 2: pro 7, proti 0, zdržel se 0
K bodu č. 3: Rozpočtové opatření číslo 10/2011
Starosta seznámil přítomné s rozpočtovým opatřením číslo 10/2011 – navýšení příjmů i
výdajů o 3.900,- Kč, výše uvedené rozpočtové opatření bylo jednohlasně schváleno.
Usnesení č. 3/12/2012
ZO Skoronice schvaluje rozpočtové opatření číslo 10/2011 – navýšení příjmů i výdajů o
3.900,- Kč
Hlasování č. 3: pro 7, proti 0, zdržel se 0
K bodu č. 4: Hospodaření obce ke dni 30.12.2012
Starosta seznámil přítomné s hospodařením obce k 31.12.2012.
Příjmy činily
5.673.509.23 Kč % plnění 97.43
Výdaje činily
5.053.528.27 Kč % plnění 63.11
KZ u KB Kyjov 2.804.665.51
ZO Skoronice bere výše uvedenou informaci na vědomí.
K bodu č. 5: Schválení návrhu pozemkových úprav v katastru obce Milotice
V souvislosti s pozemkovými úpravami v k.ú. Milotice dochází ke změně katastrální hranice
do její historické podoby ( viz usnesení ZO č. 93/2011) a drobné držby pozemků obce
Skoronice v milotickém katastru se sdružují do dvou větších pozemků.
Usnesení č. 4/12/2012
ZO Skoronice schvaluje vyřízení nároků obce Skoronice – v rámci pozemkových úprav v k.ú.
Milotice dle předloženého návrhu
Hlasování č. 4: pro: 7, proti 0, zdržel se 0
K bodu č. 6: Záměry prodeje obecních pozemků
Vzhledem k požadavkům občanů, digitalizací katastru a nutností udělat pořádek v obecních
pozemcích jsou navrženy na odprodej tři pozemky před domy a zahrada za domem podle
záměrů č. 1 – 4/2012, které jsou přílohami k tomuto bodu.
ZO Skoronice bere výše uvedené záměry na vědomí
K bodu č. 7: Stavba komunikace Dědina – projednání
Vzhledem k budování kanalizace v místní části Dědina zvažuje obec možnost vybudovat
v rámci stavby i novou komunikaci v Dědině. Projektová dokumentace pro stavební povolení
je zpracovaná jako kompletní stavba včetně parkovacích míst a chodníků. Náklady na tuto
stavbu jsou kalkulované ve výši 13.5 milionů korun. Po konzultaci se stavebním úřadem
Kyjov, navrhuje starosta zpracovat podklady pro povolení stavby – vyjádření dotčených
orgánů - a nechat zpracovat kalkulaci pouze na silnici. Tuto stavbu bude obec realizovat
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v závislosti na výši vlastních finančních zdrojů a možnosti získání dotace v roce 2013.
Chodníky, parkovací místa a celková úprava ulice by se prováděli postupně v dalších letech.
ZO Skoronice bere výše uvedené informace na vědomí.
K bodu č.8: Informace o stavu přípravy nového ÚPO
Pořizování nového ÚPO je v současné době ve fázi přípravy návrhu zadání. Uspořádaná
anketa k návrhu zadání ÚPO se nesetkala s velkou odezvou. Zastupitelé obce na pracovním
jednání zformulovali požadavky na zadání a předali pořizovateli ÚPO, kterým je úřad
územního plánování Kyjov. Všechny připomínky občanů, dotčených orgánů a podněty
sousedních obcí budou vyhodnoceny a upravené zadání následně bude schvalovat ZO.
V nejbližších dnech bude vyhlášeno výběrové řízení na zpracovatele dle metodiky ČKA, tak
aby byl dosažen optimální poměr mezi kvalitou a cenou.
ZO Skoronice bere výše uvedené informace na vědomí.
K bodu č. 9: Převod majetku – část kanalizace z DSO na obec Skoronice
Původní koncepce budování kanalizace počítala s tím, že ČOV i kanalizační sběrač bude
budovat DSO Kelčany, Milotice, Skoronice, Vacenovice, Vlkoš. Proto byla převedena stoka C
kanalizace Skoronice (Dědina) o délce 150 m převedena na DSO. V rámci převodu
investorství na obec Skoronice se tato kanalizace převádí zpět na obec Skoronice.
Usnesení 5/12/2012
ZO Skoronice schvaluje smlouvu o bezúplatném převodu části kanalizace označené jako
stoka C o délce 150 m umístěné na pozemcích v k.ú. Skoronice p.č. 700 a 219/1
v zůstatkové hodnotě 12 816,- Kč z DSO Kelčany, Milotice, Skoronice, Vacenovice, Vlkoš na
obec Skoronice
Hlasování č. 5: pro 7, proti 0, zdržel se 0
K bodu č. 10: Různé
a)Jízda králů 2013 – stanovisko ZO k přípravě a konání jízdy; setkání starostů a
místostarostů Hluku, Vlčnova, Kunovic a Skoronic, zástupců Jihomoravského a Zlínského
kraje a Ministerstva kultury ČR ve Skoronicích 22. Února 2012
Zapsáním Jízdy králů do seznamu nehmotného dědictví lidstva převzalo zastupitelstvo obce
Skoronice odpovědnost za zachování tohoto zvyku v živé podobě , tj. formou prezentace
Jízdy králů na veřejnosti. Starosta obce navrhuje, aby z.o. zvážilo ustanovení
organizačního výboru pro pořádání Jízdy králů v roce 2013 ve Skoronicích. Starosta navrhl,
aby organizační výbor tvořili zástupci Kulturního a vlastivědného sdružení, zastupitelé obce a
další aktivisté, kteří se chtějí podílet na udržování této tradice.
- Starosta obce dále informoval o setkání zástupců Ministerstva kultury, Národního
památkového ústavu, Jmk a Zl. kraje a zástupců obcí Jízdy králů, které proběhne ve středu
22. února 2012 ve Skoronicích. Předmětem schůzky bude projednání opatření k zachování
Jízdy králů v dotčených obcích, její financování a propagace.
b)Ples mikroregionu a ples Jízdy králů
Starosta seznámil přítomné s předběžným vyúčtováním plesu mikroregionu Nový Dvůr, který
se konal ve Skoronicíchv pátek 20. 1. 2012 a poděkoval zastupitelům za spolupráci při
přípravě a organizaci plesu. Dále informovoval , o konání I. plesu Jízdy králů, který pořádá
Kulturní a vlastivědné sdružení ve všech prostorech obecního domu ve Skoronicích v sobotu
3

11. února 2012. Hosty plesu budou starostové Hluku, Vlčnova a Skoronic, starostka Kunovic,
občané a zástupci spolků z uvedených obcí a měst.
c)Odsouhlasení výše odměn členům výborů, kteří nejsou členy ZO – Ticháčková Renáta,
Rajsigl Aleš
Dle ustanovení § 84, odst. 2, písm. v) zákona o obcích, ve znění pozdějších předpisů je
vyhrazeno zastupitelstvu obce rozhodovat o peněžitých plněních poskytovaných fyzickým
osobám, které nejsou členy zastupitelstva obce, a to za výkon funkce členů výborů.
V souladu s tímto ustanovením navrhuje starosta odměnu paní Renatě Ticháčkové za výkon
funkce členky finančního výboru odměnu ve výši 1 000,- Kč a panu Aleši Rajsiglovi za výkon
funkce člena kontrolního výboru odměnu ve výši 1 000,- Kč. Tyto odměny náleží výše
jmenovaným za výkon funkcí v roce 2011 a jsou splatné v měsíci lednu 2012.
Usnesení č. 6/12/2012
ZO Skoronice schvaluje odměnu paní Renátě Ticháčkové a panu Aleši Rajsiglovi za výkon
funkce členky finančního výboru ve výši 1.000,- Kč a panu Aleši Rajsiglovi za výkon funkce
člena kontrolního výboru ve výši 1.000,- Kč. Tyto odměny náleží výše jmenovaným za
výkon funkcí v roce 2011 a jsou splatné v měsíci lednu 2012.
Hlasování č. 6: pro 6, proti 0, zdržel se 1
d)Knihovna, kroniky
Knihovna – obecní knihovna pracuje od ledna 2012 jako plně automatizovaný provoz.
Byly zřízeny nové webové stránky knihovny, služby v knihovně byly rozšířeny o laminování
dokumentů a všechny služby související s přechodem na automatizovaný provoz.
Knihovnice paní Renata Ticháčková získala osvědčení o odborné způsobilosti v rámci
mimoškolního vzdělávání knihovníků.
Obecní kroniky - Obecní kronika z let 1957 -1995 byla ukončena a předána k uložení do
Okresního archívu v Hodoníně. Zápisy do kronik z let 1995 – 2011 kronikářka paní Marie
Holcmanová dokončuje, kroniku předloží na příští jednání z.o. Paní kronikářka předložila
starostovi obce zápisy z let 2002 – 2008 a část konceptů zápisů z loňského roku. Ke kontrole
rovněž předložila alba s fotografiemi a dokumentací. Alba jsou vedena pečlivě a přehledně,
na odstranění nedostatků v kompletnosti dokumentace bude paní kronikářka pracovat tak,
aby kompletní alba byla předložena z.o. zároveň s kronikou na příštím zasedání z.o.
e)Pozemkové úpravy
Místostarosta Marek Vašíček seznámil přítomné se stavem žádostí o pozemkové úpravy, do
dnešního dne požádalo v katastru obce Skoronice 48% vlastníků pozemků. K zahájení
pozemkové úpravy schází žádosti vlastníků 2 % výměry obecního katastru.
f)Regionhry – vodní hrátky v Ratíškovicích
Starosta oznámil přítomným, že dne 3.3.2012 se budou v obci Ratíškovice konat vodní
hrátky v krytém bazénu – pro všechny obce mikroregionu Nový Dvůr.
ZO Skoronice bere bod 10 Různé , písmeno a-f na vědomí
PŘIPOMÍNKY OBČANŮ:
Ing. Chocholáčová předala zastupitelstvu obce petici podepsanou 13 občany místní části
Dědina, kteří nesouhlasí s návrhem nového ÚPO, který začleňuje část obce Záhumenice mezi
zastavitelné části obce.
4

Starosta ve spolupráci s Katastrálním úřadem Kyjov vyjasní vlastnické poměry v této lokalitě
a o výsledku bude Ing. Chocholáčovou jako mluvčí signatářů petice informovat. V záležitosti
zařazení lokality Záhumenice mezi zastavitelné části v novém územním plánu obce bude
vedení obce jednat se všemi obyvateli přilehlých nemovitostí.
Petr Holcman upozornil na nepořádek na Lúkách směrem k Vlkoši. Poukázal rovněž na
špatný stav vrby na obecním pozemku na Lúkách a bobří hráze na potoku směrem od
Pastviska k Miloticím a ve směru na Vlkoš. Pod Vinohrádkama je třeba ořezat přestárlý
ořech, který zasahuje do elektrického vedení.
Starosta k těmto podnětům uvedl, že na pokácení vrby na obecním pozemku už bylo vydáno
povolení a čeká se na příznivější počasí. Vyčištěním břehů a koryta Hruškovice je závislé na
rozhodnutí odboru živ. prostředí MěÚ Kyjov.

Petr Jahoda - přepad z rybníka – studna, do níž je přepad vyvedený nestačí při vyšší hladině
vody její množství absorbovat a voda teče na pole.
Alternativní řešení – vést přepad rybníka do Hruškovice je technicky i majetkoprávně
poměrně složité a nákladné . Obec se touto záležitostí bude zabývat na jaře ve spolupráci
s nájemcem rybníku o.s. Rybáři Skoronice.

Na závěr poděkoval starosta všem přítomným za účast a ukončil jednání v 19.45 hodin.
Zapsala: Řiháková
Ověřovatelé : Miroslav Chytil
Pavel Ticháček
Jan Grombíř
starosta
Ve Skoronicích 2. 2. 2012
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