Zápis
ze 14. zasedání ZO Skoronice konaného dne 19.4.2012 od 18.00 hodin
-----------------------------------------------------------------------------------------------Přítomni: Jan Grombíř, Marek Vašíček, Jitka Novotná, ing. Marie Půčková, Miroslav Chytil,
Pavel Ticháček
Omluveni: 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.
Kontrola usnesení – úkoly přijaté formou usnesení z minulého zasedání ZO byly splněny.
Starosta přednesl program zasedání a navrhl vložit bod č. 4 Návrh na snížení výše měsíčních
odměn neuvolněným členům zastupitelstva obce.
Hlasování č. 1 – vložení bodu č. 4 Návrh na snížení výše měsíčních odměn neuvolněným
členům ZO. Pro: 6, proti 0, zdržel se 0
Program:
1.
2.
3.
4.
5.

Zahájení, schválení programu a kontrola usnesení
Schválení ověřovatelů zápisu a zapisovatelky
Hospodaření obce ke dni 31. 3. 2012
Návrh na snížení výše měsíčních odměn neuvolněným členům zastupitelstva obce
Schválení návrhu rozpočtu obce na rok 2012 a rozpočtového výhledu na
léta 2013 - 2014
6. Schválení prodeje obecních pozemků
7. Schválení grantů obce Skoronice
8. Schválení návrhu nového územního plánu+ schválení částky na spolufinancování projektu
9. Schválení smlouvy o financování kanalizačního sběrače
10. Stanovení výše úvěru na budování kanalizace a pověření starosty obce vypsáním
výběrového řízení na poskytnutí úvěru
11. Schválení prodejní částky 100,- Kč/m² jako reálné hodnoty pozemků
obce v intravilánu (zastavěném území) katastru obce Skoronice dle zákona 563/1991 o
účetnictví par. 25 a 27
12. Různé
a) Jmenování organizačního výboru a rozdělení úkolů pro zajištění Jízdy králů v roce 2013
b) Veřejná služba
c) Projekty
Usnesení č. 1/14/2012
ZO Skoronice schvaluje rozšířený program zasedání o bod č. 4, číslování bodů programu se
posouvá na číslování 5 – 12
Hlasování č. 2: pro 6, proti 0, zdržel se 0
K bodu č. 2: Schválení ověřovatelů zápisu a zapisovatelky
Starosta navrhl ověřovatele zápisu: ing. Marie Půčková a Jitka Novotná, jako zapisovatelku:
Marii Řihákovou. Výše uvedený návrh byl jednohlasně schválen.
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Usnesení č. 2/14/2012
ZO Skoronice schvaluje ověřovatele zápisu: ing. Marii Půčkovou a Jitku Novotnou,
zapisovatelku: Marii Řihákovou
Hlasování č. 3: pro 6, proti 0, zdržel se 0
K bodu č. 3: Hospodaření obce k 31. 3. 2012
Starosta obce seznámil přítomné s hospodařením obce k 31. 3. 2012.
Do výše stavu finančních prostředků na účtu se promítla dotace Jihomoravského kraje na
kanalizaci. Pokud se odečte 2 317 200,- je stav „našich“ prostředků 2 515 047,- Kč
Příjmy:

3.819.413.07

Výdaje: 1.791.831.58
KZ u KB 4.832.247,K bodu č. 4: Návrh na snížení výše měsíčních odměn neuvolněným členům ZO
Předseda finančního výboru Miroslav Chytil navrhl snížení měsíčních odměn neuvolněným
členům ZO Skoronice.
Na zasedání zastupitelstva obce, konané 7. 12. 2010 byla navržena a schválena výše
současných měsíčních odměn neuvolněných členům ZO. Platnost návrhu byla navržena do
června 2011. Zahájením budování kanalizace se obecní rozpočet stává velmi napjatým a má
minimální rezervy. Možnosti hledání dalších úspor v obecním rozpočtu jsou téměř
vyčerpány, proto navrhuji snížení odměn neuvolněných členů zastupitelstva celkem o
4 197,- Kč měsíčně (50364,- Kč ročně) od 1. 5. 2012 . Tyto ušetřené finanční prostředky
mohou být použity na financování dalších projektů (např. opravu kostela, na který nebyla
přidělena dotace), poskytování grantů atd.
Případné práce vykonávané nad rámec činnosti člena zastupitelstva navrhuji řešit formou
dohody o provedení práce.
Místostarosta – Marek Vašíček
současná měsíční odměna: 10 600,- Kč. Návrh: 7 000,- Kč (48% z max. 14 568,- Kč)
Předsedové výborů - Pavel Ticháček, Miroslav Chytil
současná měsíční odměna: 750,- Kč.
Návrh: 500,- Kč (50% z max. 1 007,- Kč)
Členové výboru z řad zastupitelů – Novotná Jitka, Ing. Půčková Marie
současná měsíční odměna: 530,- Kč.
Návrh: 500,- Kč (70% z max. 713,- Kč)
Člen zastupitelstva: Lukáš Plachý, DiS
současná měsíční odměna: 437,- Kč.
Návrh: 400,- Kč (92% z max. 437,- Kč)
Vzhledem k protinávrhům se hlasovalo samostatně o odměně místostarosty a předsedů
výborů. Starosta podal návrh – na odměnu místostarosty 9.000,- Kč
Hlasování č. 4
Hlasování pro protinávrh – odměna pro místostarostu ve výši 9000,- Kč / měsíc
pro:
3
proti:
2
zdržel se: 1
Hlasování č. 5
Hlasování pro návrh – odměna pro místostarostu ve výši 7.000,- Kč/měsíc
pro:
2
proti:
3
zdržel se: 1
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Hlasování č. 6
Hlasování pro protinávrh – odměna předsedům výborů ve výši 600,- Kč / měsíc
pro:
3
proti:
3
zdržel se: 0
Vzhledem k tomu, že žádný z protinávrhů nebyl přijatý, odsouhlasilo z.o. toto usnesení:
Usnesení č. 3/14/2012
ZO Skoronice neschvaluje snížení měsíčních odměn neuvolněným členům ZO Skoronice dle
předloženého návrh s platností od 1. 5. 2012.
K bodu č. 5: Schválení návrhu rozpočtu obce na rok 2012 a rozpočtového výhledu na
léta 2013 – 2014
Starosta seznámil přítomné s návrhem rozpočtu na rok 2012 a rozpočtovým výhledem na
léta 2013- 2015. Návrh rozpočtu na rok 2012 a rozpočtový výhled byly zveřejněny na úřední
desce v době od 12. 3. 2012 do 27. 3. 2012 i v elektronické podobě. Proti původně
vyvěšenému návrhu rozpočtu na rok 2012 došlo v několika paragrafech ke změnám
v příjmové i výdajové části rozpočtu. Původní návrh i změny jsou uvedené v přiložené
tabulce. Rozpočet je navržený ke schválení dle jednotlivých paragrafů. Přesuny finančních
prostředků v rámci paragrafu se budou provádět bez rozpočtového opatření. Na zasedání ZO
byly projednány a zavedeny do rozpočtu na rok 2012 níže uvedené změny.

Změny zveřejněného rozpočtu na rok 2012 na rozpočet schválený na rok 2012
Příjmy
-------paragraf

položka název

x

4121

x

4221

3632
3639
3743

2111
3111
2343

2119

2343

zveřejněný

neinv. transfery od obcí /od
města Hodonína na provoz
obecní kniho/
Investiční transfer od obcí na
kanalizaci Milotice a Vlkoš
hřbitovní poplatky
prodej pozemků
příjmy z úhrad vydobýv.
prostoru
příjmy z úhrad
vydobýv.prostoru
celkem

schválený

rozdíl v Kč

53.000,-

70.000,-

+ 17.000,-

7.416.100,-

6.400.000,-

-1.016.100,-

0
85.000,52.000.-

1.000,90.000,0

+ 1.000,+ 5.000,-52.000,-

0

55.100,-

+ 55.100,-

7.606.100,-

6.616.100,-

-990.000,-

70.000,0

80.000,1.500,-

Výdaje
--------3111
3314

5171
5021

opravy budova MŠ komíny
dohoda o prov.práce závěsy
obecní knihovna
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+ 10.000,+ 1.500,-

3319
3326
3399
3399
3419

5222
5171
5139
5192
5222

3421

5139

3421

5222

3429
3632
3632
3635
3733
3745
6171
2212
2321

5222
5171
5169
6119
5169
5163
5021
5171
6121

2321

5169

neinv. dot. formou grantů
opravy kostela sv. Floriána
drobné nákupy – vš. materiál
popl. OSA /ples MND a hody/
neinv. dot.formou grantů TJ
na par. 3429
vš. mat. – dětské hřiště
/kačírek/
neinv. dota. formou grantů na
par. 3429 /rybáři/
„
„
opravy pohřebnictví
služby pohřebnictví
Územní plán obce
monitoring půdy
pojistné terra
OOV - dohody
oprava místní komunikace
stavba kanalizace a kanal.
sběrače
služby rozbory odp. vod
celkem

65.000,100.000,2.000,2.000,35.000,-

50.000,270.000,2.900,2.100,0

-15.000,+170.000,+ 900,+ 100,-35.000,-

0

5.000,-

+ 5.000,-

5.000,-

0

-5.000,-

15.000,1.000,0
0
10.000,600,4.000,20.000,23.347.600,-

60.000,0
2.000,110.000,0
0
8.300,35.000,22.050.400,-

0
23.657.200,-

10.000,22.667.200,-

+ 45.000,-1.000,+ 2.000,+ 110.000,-10.000,-600,+4.300,+15.000,1.297.200,+10.000,- 990.000,-

Usnesení č. 4/14/2012
ZO Skoronice schvaluje rozpočet obce Skoronice dle paragrafů na rok 2012, příjmy ve výši
Kč 23.499.000,-, financování ve výši 2.805.000,-, celkové zdroje 26.304.000,- a celkové
výdaje ve výši 26.304.000,- bez výhrad a připomínek, dále schvaluje rozpočtový výhled
obce Skoronice na léta 2013 – 2015, ke kterému nebyly vzneseny žádné připomínky ani
výhrady.
Hlasování č. 7: pro 6, proti 0, zdržel se 0
K bodu č. 6: Schválení prodeje obecních pozemků
V souvislosti s digitalizací katastru obce Skoronice bylo zjištěno, že několik pozemků obce je
v užívání fyzických osob. Z tohoto důvodu starosta navrhl prodej pozemku p. č. 344/2 o
výměře 62 m², 344/3 o výměře 230 m², 698/1 o výměře 47m² a 698/2 o výměře 96m² ve
vlastnictví obce. Starosta navrhl prodej těchto pozemků jejich uživateli panu Aleši
Rajsiglovi, bytem Skoronice čp.149. Záměr č. 11/2012 obsahuje návrh prodeje části
pozemku v trati Štajnhýbl – p.č. 484/18 ve vlastnictví obce. Všechny pozemky jsou
v extraviálu obce a cena za 1m² je dle evidence pozemků 13,50 Kč. V rámci vyvěšení záměrů
neprojevil nikdo, kromě žadatele zájem o koupi uvedených pozemků. Dále starosta navrhl
prodej pozemku dle geometrického plánu č. 335-1031/2012 p.č. 221/11 o výměře 39 m²
v k.ú. Skoronice, který vznikl z části pozemku 221/4 panu Romanu Cahlíkovi, Kyjov. Záměr
prodeje pozemků byl vyvěšený na úřední desce 2. 4. 2012 – 18. 4. 2012 a 26. 1. 2012 –
13. 2. 2012.
Usnesení č. 5/14/2012
ZO Skoronice schvaluje prodej pozemků dle záměru č. 10/2012, zveřejněného na úřední
desce ve dnech 3. 4. – 19. 4. 2012. Jedná se o pozemky v trati Hlúška p.č. 344/2 o výměře
62 m², 344/3 o výměře 230 m², 698/1 o výměře 47m² a 698/2 o výměře 96m² ve vlastnictví
obce. Jediným zájemcem o koupi pozemků je současný uživatel pan Aleš Rajsigl, bytem
Skoronice 149. Dále schvaluje prodej části pozemku dle záměru č.11/2012 zveřejněném
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na úřední desce ve dnech 3. 4. -19. 4. 2012 v trati Štajnhýbl – p.č. 484/18. Prodejní cena
uvedených pozemků nacházejících se v extraviálu obce je 13,50 Kč za 1 m². ZO Skoronice
rovněž schvaluje prodej obecního pozemku v intravilánu p.č. 221/11 o výměře 39 m²za
cenu 100,- Kč/m². Záměr 5/2012 byl vyvěšený na úřední desce ve dnech 26. 1. 2012 - 13. 2.
2012
Hlasování č. 8: pro 6, proti 0, zdržel se 0
K bodu č. 7: Schválení grantů obce Skoronice
Na základě vypsání grantů obce Skoronice na rok 2012 podali žádost o finanční podporu na
činnost tyto organizace: Rybáři o.s. Skoronice – požadovaný příspěvek ve výši 10 000,- Kč
Vinařský spolek o.s. Skoronice – požadovaný příspěvek ve výši 15 000,- Kč
Sokol Vlkoš – příspěvek ve výši 60 000,- Kč.
Zdůvodnění částek uvedených v návrhu usnesení: Rybáři o.s. podávají žádost poprvé.
V rámci projektu zajistí údržbu rybníka a úklid okolí, uspořádají rybářské závody a akci pro
veřejnost. Vinařský spolek Skoronice o.s. – kvalitnější projekt než loni, dobrá spolupráce
s obcí. Sokol Vlkoš – mimo aktivit, kterých se zúčastňují občané Skoronic , zajišťuje propagaci
obce formou baneru umístěného na hřišti.
Usnesení č. 6/14/2012
ZO Skoronice schvaluje finanční podporu výše uvedeným sdružením ve výši:
Rybáři o.s. Skoronice – 10. 000,- Kč
Vinařský spolek o.s. Skoronice – 15. 000,- Kč
Sokol Vlkoš – 30. 000,- Kč
Hlasování č. 9: pro 6, proti 0, zdržel se 0
K bodu č. 8: Schválení návrhu nového územního plánu + schválení částky na
spolufinancování projektu
V uplynulém období proběhlo projednání návrhu zadání ÚP s dotčenými orgány. Návrh
zadání ÚP byl vystaven k veřejnému nahlédnutí ve dnech 16. 3. – 17. 4. 2012 tj. po dobu 30
dnů, kdy mohl každý uplatnit své připomínky. Zastupitelstvo obce schvaluje zadání ÚP
v souladu s ustanovením §47 zák. č. 183/2006 Sb., Stavebního zákona a jeho schválení je
mimo jiné podmínkou poskytnutí dotace stejně jako smlouva o dílo se zhotovitelem ÚP.
Žádost o poskytnutí dotace (50%) je nutné podat do 25. 4. 2012. Dotace na zpracování ÚP je
poskytována ex-post a její poskytnutí je podmíněno vyčleněním částky na financování
projektu.
Usnesení č. 7/14/2012
ZO Skoronice schvaluje na pořízení ÚPO Skoronice částku 234.000,- Kč
Hlasování č. 10: pro 6, proti 0, zdržel se 0

K bodu č. 9: Schválení smlouvy o financování kanalizačního sběrače
Smlouvu o společném financování kanalizačního sběrače uzavírají obce Milotice, Skoronice a
Vlkoš. Smlouva řeší zajištění financování přímých (stavba) i nepřímých (stavební dozor,
inženýrská a projektová činnost) nákladů projektu až do jejího dokončení. Finanční podíly
obcí uvedené ve smlouvě vychází z celkových nákladů rozpočtu stavby od kterých jsou
odečteny dotace MZe a Jmk. Úhradu vícenákladů a odpočet méněprací řeší smlouva jen
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obecně, jejich výše bude předmětem dodatku ke smlouvě. K dnešnímu dni smlouvu
schválilo z.o. Vlkoš i z.o. Milotice . Z.o. Milotice schválilo smlouvu na příspěvek ve výši
1 600 000,- Kč, skutečná výše finančního podílu obce Milotice je při neúčasti Kelčan
2 132 663,- Kč. Definitivní obsah smlouvy bude upřesněný po doručení stanoviska z.o.
Kelčany, které bude známé do konce měsíce dubna.

Usnesení č. 8/14/2012
ZO Skoronice schvaluje smlouvu o financování projektu „Skoronice-kanalizace a
kanalizační sběrač“ a pověřuje starostu obce jejím podepsáním.
Hlasování č. 11: pro 6, proti 0, zdržel se 0
K bodu č. 10: Stanovení výše úvěru na budování kanalizace a pověření starosty obce
vypsáním výběrového řízení na poskytnutí úvěru
Dotovaný úvěr (do výše úroků 4%) je v celé výši 8 110 000,- k dispozici obci Skoronice jako
investorovi stavby. Vzhledem k tomu, že tento úvěr můžeme použít pouze na financování
kanalizace a kanalizačního sběrače navrhuji výši úvěru 4 900 000,-, což je 99,5% nákladů
stavby, jejichž předpokládaná výše činí 4 921 000,-.
Usnesení č. 9/14/2012
ZO Skoronice schvaluje dotovaný úvěr poskytnutý MZe na budování kanalizace a
kanalizačního sběrače ve výši 4 900 000,- Kč a pověřuje starostu obce vypsáním
výběrového řízení na poskytovatele úvěru.
Hlasování č. 12: pro 6, proti 0, zdržel se 0
K bodu č. 11: Schválení prodejní částky 100,- Kč/m² jako reálné hodnoty pozemků
obce v intravilánu (zastavěném území) katastru obce Skoronice dle zákona 563/1991 o
účetnictví , par. 25 a 27
Podle zákona č. 563/1991 Sb ve znění pozdějších předpisů, par. 25 a 27 stanovuje
zastupitelstvo obce reálnou hodnotu obecních pozemků, která se používá při jejich prodeji
ve výši Kč 100,-/m 2 jako reálnou hodnotu obecních pozemků v intravilánu katastru obce
Skoronice..
Usnesení č. 10/14/02012
ZO Skoronice schvaluje částku 100,- Kč/ m 2 jako reálnou hodnotu obecních pozemků
v intravilánu katastru obce Skoronice
Hlasování č. 13: pro 6, proti 0, zdržel se 0
K bodu č. 12: Různé
a) Jmenování organizačního výboru a rozdělení úkolů pro zajištění Jízdy králů v roce
2013
V návaznosti na rozhodnutí z.o. jmenovat organizační výbor pro zajištění Jízdy králů v roce
2013 a schůzku zastupitelů obce se členy Kulturního a vlastivědného sdružení o.s. Skoronice
navrhl starosta zastupitelstvu obce přijmout k tomuto bodu usnesení – viz návrh:
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Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce jmenuje přípravný výbor Jízdy králů, který budou tvořit
tři zástupci zastupitelstva a tři zástupci Kulturního a vlastivědného sdružení. Zastupitelstvo
obce pověřuje organizací Jízdy králů a doprovodného programu Kulturní a vlastivědné
sdružení o.s. Skoronice. V kompetenci zastupitelstva obce je organizační a finanční zajištění
akce včetně sestavení rozpočtu a vyúčtování. Zastupitelstvo obce jmenuje
starostu (místostarostu) obce předsedou přípravného výboru s pravomocí svolávat schůzky
výboru a podávat návrhy týkající se organizačního zajištění akce. Dramaturgie samotné Jízdy
králů je výhradně v kompetenci Kulturního a vlastivědného sdružení.
Usnesení č. 11/14/2012
ZO Skoronice schvaluje jmenování přípravného výboru Jízdy králů v roce 2013 a pověření
Kulturního a vlastivědného sdružení její organizací dle předloženého návrhu.
Hlasování č. 14: pro 6, proti 0, zdržel se 0
b) Veřejná služba
Veřejná služba – starosta požádal o přidělení šesti pracovníků. Od začátku dubna vykonává
veřejnou službu Alena Plachá, která odpracovala 20 hodin při úklidu obecního domu a okolí.
Smlouvu s úřadem práce mají podepsanou dalších čtyři pracovníci - Chromá Jana, Bíla
František, Plachý Jan a Šmíd Miroslav. Všichni uvedení zahájili vykonávání veřejné služby
dne 23. dubna 2012. Brablc Martin, který byl další z vytipovaných pracovníků na veřejnou
službu se odhlásil z evidence úřadu práce.
c) Projekty
Projekty – projekt revitalizace studní podpořený z programu Leader MAS Kyjovské Slovácko
se bude realizovat Na Kanále pod lipou v průběhu měsíce června 2012.
Nebyl podpořený žádný z projektů podaných do grantového schéma nadace ČEZ :
Rekonstrukce budovy muzea a vytvoření expozice Jízdy králů –bude podán v květnu 2012
do aktuální výzvy MAS Kyjovské Slovácko
Oprava kostela – bude provedena na vlastní náklady. Příští týden v úterý se bude konat
schůzka s firmou Remmers s.r.o., která zapracovala studii na hydroizolaci a opravu soklu
stěny kostela a bude dohodnut termín a způsob realizace.
Oprava mlatevny a rekonstrukce levého křídla na sklad mobiliáře mikroregionu ND
Protože trvá zájem mikroregionu na spolufinancování rekonstrukce mlatevny bude
zpracován jednoduchý projekt přestavby mlatevny a využijeme nejbližšího dotačního titulu
k podání žádosti o finanční podporu rekonstrukce.
Závěrem poděkoval starosta všem přítomným za účast a ve 20.25 jednání zastupitelstva
ukončil.
Zapsala: Řiháková
Ověřovatelé: Jitka Novotná
Ing. Marie Půčková
Jan Grombíř, starosta
Ve Skoronicích 24. 4. 2012
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