Zápis
z 15. zasedání ZO Skoronice konaného dne 13. 6. 2012 od 18.00 hodin
------------------------------------------------------------------------------------------Přítomni: Jan Grombíř, Marek Vašíček, Jitka Novotná, Miroslav Chytil, Lukáš Plachý,
Pavel Ticháček
Omluvena: Ing. Marie Půčková – dostaví se později
Ing. Půčková se dostavila v 18.20 hodin tj. od projednávání bodu č. 4
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.
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.
Kontrola usnesení – úkoly přijaté formou usnesení z minulého zasedání ZO byly splněny.
Starosta přednesl program zasedání a navrhl vložit bod č. 14. Projednání žádosti o úvěr pro
DSO Kelčany, Milotice, Skoronice, Vacenovice, Vlkoš.
Hlasování č. 1 – vložení bodu č. 14. Projednání žádosti o úvěr pro DSO Kelčany, Milotice,
Skoronice, Vacenovice, Vlkoš. Pro: 6, proti 0, zdržel se 0
Program:
1. Zahájení, schválení programu a kontrola usnesení
2. Schválení ověřovatelů zápisu a zapisovatelky
3. Hospodaření obce 31. 5. 2012
4. Schválení zprávy o hospodaření MŠ v roce 2011 a rozdělení hospodářského výsledku
5. Rozpočtové opatření zastupitelstva obce 1/2012
6. Schválení závěrečného účtu obce za rok 2011
7. Projednání závěrečného účtu DSO Kelčany, Milotice, Skoronice, Vlkoš,
Vacenovice za rok 2011
8. Projednání závěrečného účtu DSO Severovýchod za rok 2011
9. Schválení zadání nového územního plánu obce Skoronice
10. Schválení reálné prodejní hodnoty pozemků ve vlastnictví obce nacházejících se
v extravilánu obce Skoronice
11. Návrh na snížení odměn neuvolněným členům zastupitelstva obce
12. Schválení veřejnoprávní smlouvy s městem Kyjov na RÚIAN
13. Schválení darovací smlouvy na pozemky
14. Projednání žádosti o úvěr pro DSO Kelčany, Milotice, Skoronice, Vacenovice,
Vlkoš
15. Různé
Usnesení č. 1/15/2012
ZO Skoronice schvaluje rozšířený program zasedání o bod č. 14
Hlasování č. 2: pro 6, proti 0, zdržel se 0
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K bodu č. 2: Schválení ověřovatelů zápisu a zapisovatelky
Starosta navrhl ověřovatele zápisu: Marka Vašíčka a Miroslava Chytila, jako zapisovatelku:
Marii Řihákovou. Výše uvedený návrh byl jednohlasně schválen.
Usnesení č. 2/15/2012
ZO Skoronice schvaluje ověřovatele zápisu: Marka Vašíčka a Miroslava Chytila,
zapisovatelku: Marii Řihákovou.
Hlasování č. 3: pro 6, proti 0, zdržel se 0
K bodu č. 3. Hospodaření obce k 31. 5. 2012
Starosta obce seznámil přítomné s hospodařením obce k 31. 5. 2012.
Příjmy: 4.411.193.26 % plnění 18.76
Výdaje: 2.916.669.93 % plnění 11.08
KZ u KB 4.299.188.94
Usnesení č. 3/15/2012
ZO Skoronice bere na vědomí hospodaření obce Skoronice k 31. 5. 2012
K bodu č. 4. Schválení zprávy o hospodaření MŠ v roce 2011 a rozdělení hospodářského
výsledku
Starosta seznámil přítomné se zprávou hospodaření MŠ Skoronice za rok 2011 a žádostí o
rozdělení hospodářského výsledku, který k 31. 12. 2011 činil dle výkazu zisku a ztrát + 49.06
Návrh rozdělení:
Fond odměn
Fond rezervní

25,- Kč
24,06 Kč

Usnesení č. 4/15/2012
ZO Skoronice schvaluje zprávu o hospodaření MŠ Skoronice za rok 2011 bez výhrad a
připomínek. Rozdělení výsledku hospodaření dle návrhu ředitelky MŠ Skoronice 49.06 Kč
do Fondu odměn: 25,- Kč a Fondu rezervního: 24.06 Kč.
Hlasování č. 4: pro 7, proti 0, zdržel se 0
K bodu č. 5. Rozpočtové opatření ZO 1/2012 a 2/2012
Starosta obce seznámil přítomné s rozpočtovým opatřením číslo 1/2012 – navýšení příjmů i
výdajů o 18.000,- Kč a číslem 2/2012 navýšení příjmů i výdajů o 1.000,- Kč a vysvětlil důvod
změn u jednotlivých položek. Výše uvedená opatření byla jednohlasně schválena.
Usnesení č. 5/15/2012
ZO Skoronice schvaluje rozpočtové opatření č. 1/2012 - navýšení příjmů i výdajů o 18.000,Kč a rozpočtové opatření č. 2/2012 – navýšení příjmů i výdajů o 1.000,- Kč.
Hlasování č. 5: pro 7, proti 0, zdržel se 0
Hlasování č. 6: pro 7. proti 0, zdržel se 0
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K bodu č. 6 Schválení závěrečného účtu obce Skoronice za rok 2011
Starosta seznámil přítomné s návrhem Závěrečného účtu obce Skoronice za rok 2011, výše
uvedený závěrečný účet byl zveřejněn na úřední desce OÚ Skoronice i v elektronické podobě
od 14. 5. 2012 do 29. 5. 2012 a nebyly vzneseny žádné připomínky. Zároveň se Závěrečným
účtem seznámil přítomné s výsledkem hospodaření za rok 2011, který se vypočítá jako rozdíl
výnosů, účtovaných na účtech třídy 6 a nákladů účtovaných na účtech třídy 5.
V roce 2011 činily náklady – tř. 5 - 4.357.698.13 Kč, výnosy – tř. 6 - 5.204.800.63 Kč , rozdíl
847.102.50 zisk – hospodářský výsledek.
Výše uvedený Závěrečný účet obce Skoronice k 31. 12. 2011 včetně výsledku hospodaření –
zisk ve výši 847.102.50 za rok 2011 byly jednohlasně schváleny bez výhrad a připomínek.
Usnesení č. 6/15/2012
ZO Skoronice schvaluje Závěrečný účet obce Skoronice k 31. 12. 2011 včetně výsledku
hospodaření – zisk ve výši Kč 847.102.50 za rok 2011 bez výhrad a připomínek.
Hlasování č. 7: pro 7, proti 0, zdržel se 0
K bodu č. 7. Projednání Závěrečného účtu DSO Kelčany, Milotice, Skoronice, Vlkoš,
Vacenovice za rok 2011
Starosta seznámil přítomné se Závěrečným účtem DSO Kelčany, Milotice, Skoronice, Vlkoš,
Vacenovice za rok 2011, který byl zveřejněn na úřední desce OÚ Skoronice i v elektronické
podobě od 18. 5. 2012 do 4. 6. 2012.
Usnesení č. 7/15/2012
ZO Skoronice bere na vědomí Závěrečný účet DSO Kelčany, Milotice, Skoronice,
Vacenovice, Vlkoš za rok 2011
K bodu č. 8. Projednání Závěrečného účtu DSO Severovýchod za rok 2011
Starosta seznámil přítomné se Závěrečným účtem DSO Severovýchod za rok 2011, který byl
zveřejněn na úřední desce OÚ Skoronice i v elektronické podobě od 16. 5. 2012 do 31. 5.
2012.
Usnesení č. 8/15/2012
ZO Skoronice bere na vědomí Závěrečný účet DSO Severovýchod za rok 2011
K bodu č. 9. Schválení zadání nového územního plánu Skoronice
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.
Usnesení č. 9/15/2012
ZO Skoronice schvaluje „Zadání územního plánu Skoronice“
Hlasování č. 8: pro 7, proti 0, zdržel se 0
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K bodu č. 10. Schválení reálné prodejní hodnoty pozemků ve vlastnictví obce Skoronice
nacházející se v extravilánu obce Skoronice
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 13.50 Kč /m 2 jako reálnou hodnotu obecních pozemků v extravilánu katastru obce
Skoronice.
Usnesení č. 10/15/2012
ZO Skoronice schvaluje částku Kč/m2 13,50 jako reálnou prodejní hodnotu obecních
pozemků v extravilánu katastru obce Skoronice
Hlasování č. 9: pro 7, proti 0, zdržel se 0
K bodu č. 11. Návrh na snížení 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 navrhl snížení odměn neuvolněných členů zastupitelstva celkem o 4 197,Kč měsíčně (50364,- Kč ročně) od 1. 7. 2012. Tyto ušetřené 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 navrhl 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: DiS. Lukáš Plachý
současná měsíční odměna: 437,- Kč.
Návrh: 400,- Kč (92% z max. 437,- Kč)
V diskuzi k bodu jednání zastupitelka ing. Marie Půčková uvedla mimo jiné i to, že nesouhlasí
s formulací návrhu Mir. Chytila "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)", zvláště "velmi napjatý" a "téměř
vyčerpány" podle ní neodpovídá skutečné situaci, protože při společné práci fin. komise
ohledně rozpočtu a jeho rezerv pro splácení úvěru méně jisté příjmové položky komise
nezapočítávala. A ušetřená částka činí malou část - 1,7% (včetně ušetřených odvodů) z
běžného 4 milionového rozpočtu obce. Finanční prostředky vynaložené na plat místostarosty
obce, které činí podstatnou část spořené částky, nepovažuje za nevhodně vynaložené
prostředky.
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Usnesení č. 11/15/2012
ZO Skoronice schvaluje snížení měsíčních odměn neuvolněným členům ZO Skoronice dle
předloženého návrhu s platností od 1. 7. 2012
Hlasování č. 10: pro 6, proti 0 zdržel se 1
K bodu č. 12. Schválení veřejnoprávní smlouvy s městem Kyjov o zabezpečení provedení
zápisů údajů do informačního systému územní identifikace, adres a nemovitostí /RUIAN/
Starosta seznámil přítomné s výše uvedenou smlouvou.
Předmětem smlouvy je zabezpečení provedení zápisů údajů do informačního systému
územní identifikace adres a nemovitostí podle zákona č. 111/2009 Sb., o základních
registrech, ve znění pozdějších předpisů, orgány obce a namísto orgánů obce. Poplatek za
jeden zápis je 100,- Kč, předpokládaný počet zápisů bude maximálně pět ročně
Usnesení č. 12/15/2012
ZO Skoronice schvaluje veřejnoprávní smlouvu s městem Kyjov o zabezpečení provedení
zápisů údajů do informačního systému územní klasifikace, adres a nemovitostí /RUIAN/.
Hlasování č. 11: pro 7, proti 0, zdržel se 0
K bodu č. 13. Schválení darovací smlouvy na pozemky
Paní Helena Poláková, 353 01 Mariánské Lázně, Úšovice, Plzeňská 723/12c zdědila po
rodičích pocházejících z Vracova pozemky v k.ú. Skoronice, které chce darovat obci
Skoronice. Dle zákona č. 128/2000 Sb o obcích musí tuto darovací smlouvu schválit
zastupitelstvo obce. Vzhledem k darování pozemků navrhl starosta, aby příslušný poplatek –
návrh na vklad-1000,- Kč zaplatila obec Skoronice.
Usnesení č. 13/15/2012
ZO Skoronice schvaluje darovací smlouvu, kterou paní Helena Poláková, 353 01 Mariánské
Lázně, Úšovice, Plzeňská 723/12c daruje pozemky v k.ú. Skoronice, p.č. 824/117 o výměře
50 m² - ostatní plocha, p.č. 824/118 o výměře 96 m²- orná půda, p.č. 824/119 - orná půda
o výměře 54 m², p.č. 824/212 - orná půda o výměře 2 m², p.č. 830/33 - lesní pozemek o
výměře 364 m², p.č. 831/65 - ostatní plocha o výměře 66 m², p.č. 831/66 - ostatní
plocha o výměře 6 m² a p.č. 893/28 - vodní plocha o výměře 224 m² obci Skoronice.
Dále schvaluje úhradu poplatku – návrh na vklad ve výši 1.000,- Kč uhradí obec Skoronice.
Hlasování č. 12: pro 7, proti 0, zdržel se 0
K bodu č. 14. Projednání žádosti o úvěr pro DSO Kelčany, Milotice, Skoronice, Vacenovice,
Vlkoš
Vedení DSO Kelčany, Milotice, Skoronice, Vacenovice, Vlkoš navrhuje vyřízení úvěru na
dobu, kdy je pozastaveno uzavírání smluv na dotace ze strany SFŽP. Aby byly uhrazeny
dosavadní závazky vůči zhotoviteli stavby MSO servis s.r.o. Kyjov a stavba ČOV mohla
pokračovat potřebuje DSO finanční prostředky ve výši cca 45 milionů. Dle požadavku
finančních ústavů, které by úvěr poskytovali, musí jeho poskytnutí schválit zastupitelstva
jednotlivých obcí. Návrh zadání pro poskytnutí úvěru:
Musí být osloveny alespoň tři bankovní ústavy s žádostí o vypracování nabídky.
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Stanovená kritéria pro výběr nejvhodnější nabídky:
- maximální limit čerpání 45 mil. Kč
- možnost předčasného splacení úvěru bez sankcí
- možnost postupného čerpání bez poplatků z nevyčerpané částky
- rozhodující je celková úroková cena a cena za poplatky.
- splatnost úvěru do jednoho roku od čerpání.
Usnesení č. 14/15/2012
Zastupitelstvo obce Skoronice projednalo návrh usnesení s tímto závěrem: ZO Skoronice
navrhlo pověřit starostu obce k jednání na dobrovolném svazku o přijetí úvěru pro
předfinancování stavby ČOV Milotice s maximálním limitem čerpání 22 mil. Kč, u ostatních
kritérií souhlasí s návrhem. Podmínkou pro vyslovení souhlasu s tímto návrhem, který je
zastupitelstvo připraveno přijmout na mimořádném zasedání ještě v měsíci červnu 2012,
je předložení dokumentace o stavu projednávání dotace na Ministerstvu životního
prostředí ČR, především informace o předpokládaném termínu udělení dotace a její výši.
K bodu č. 15: Různé
a)informace o stavu budování a financování ČOV a kanalizačního sběrače
Probíhají práce na části stavby SO 4, SO 5 a SO 001 – jímací nádrže pro čerpací stanici
u sv. Anny v Miloticích a na čističce v Miloticích. V současné době je prostavěno 30 milionů
korun, po splatnosti jsou faktury za 20 milionů. Na základě dohody mezi DSO pro kanalizaci a
MSO Kyjov jako zhotovitelem nesl dosud zhotovitel všechny dosavadní náklady stavby.
Důvodem je dosud nepodepsaná smlouva s poskytovatelem dotace (SFŽP).
Bohužel SFŽP v současné době zastavil (předpoklad je na dva měsíce) akceptaci žádostí a
podepisování smluv a tím samozřejmě i uvolnění fin. prostředků.
MSO dál stavbu financovat ze svého nechce, náklady na zakonzervování stavby představují
cca 12 milionů korun a doba pro uskutečnění potřebných prací je cca 2 měsíce. DSO na
schůzce 6. června 2012 rozhodlo, že za těchto podmínek může stavba pokračovat dál, obsah
prací i finanční náklady na zakonzervování stavby jsou stejné, jako kdyby stavba normálně
pokračovala podle harmonogramu. Jedinou změnou je rozhodnutí o tom, že nebudou
zahájeny práce na nových částech stavby, které by se měly dle harmonogramu zahájit.
Z tohoto důvodu může dojít ke zpoždění v termínu dokončení prací, ale jiné řešení v této
chvíli zřejmě není.
Kanalizace a kanalizační sběrač Skoronice:

Do dnešního dne byla zhotovena jímka u zahradnictví Magnolia, položeno potrubí pro
výtlak směrem k Miloticím a hrubé vyčištění náhonu. V pondělí 4. června bylo zahájeno
pokládání potrubí kanalizace podél náhonu, které bude trvat zhruba 4 týdny. Po jeho
položení by mělo následovat dočištění a úprava koryta náhonu. Zatím není rozhodnuto,
jestli navržená úprava koryta náhonu bude provedena po celé délce, to znamená od ústí do
Hruškovice až po betonovou přepážku s roštem, odkud je náhon zatrubněný do potoka nebo
jen po mostek u areálu Lúky.
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Financování:

V současné době je vyfakturováno a uhrazeno 1 204 927,00 za projektovou a inženýrskou
činnost (Aqua Procon) a příslušné podíly této částky bylo dle smlouvy přefakturovány obcím
Vlkoš a Milotice. Firma Strabag vyfakturovala za práce cca 1 milion korun, částka byla
uhrazena z dotace MZe. V době od minulého jednání zastupitelstva byly podepsány smlouvy
o spolufinancování kanalizačního sběrače s obcemi Vlkoš a Milotice, ZO Kelčany smlouvu
neschválilo a odmítlo podíl obce na financování kanalizačního sběrače. O poskytnutí úvěru ve
výši 4 900 000,- na budování kanalizace jednáme s Československou záruční a rozvojovou
bankou, která nám nabídla nejlepší podmínky. Výši úroků 3,1% bude kompletně hradit MZe,
poplatky jsou zanedbatelné.

b) Informace z mikroregionu Nový Dvůr a DSO Severovýchod-Ekor
Na webových stránkách obce probíhá anketa v níž respondenti hodnotí přínos mikroregionu
pro obec a její občany. Její výsledky potvrzují obsah vystoupení starosty obce Skoronice na
jednání zastupitelů mikroregionu. Pokud chce být mikroregion skutečně přínosným a
dělných společenstvím zúčastněných obcí musí se změnit z těžkopádného, drahého a
neinvenčního příjemce dotací a organizátora nechtěných akcí na spolehlivého
koordinátora propagace obcí, spojovatele místních aktivistů a sdružení v obcích a nápaditého
tvůrce větších regionálních projektů.
3. června 2012 proběhl ve Vlkoši třetí díl regionher . Přestože soutěžící si hry evidentně
užívají, návštěvnost veřejnosti je ve všech obcích minimální. Obec Skoronice bude
pořadatelem posledního klání v sobotu 1. září 2012. Uvažuje o cyklistické akci s názvem
cyklobraní či tour de burčák, jako motto „Vemte kolo a nic víc, pojeďte do Skoronic“ .
Původně bylo uvažováno o cyklovýletě se zastávkami u vinařů mikroregionu, ale vzhledem
k tomu, že všichni dosavadní pořadatelé mají potřebu napodobovat olympijské ceremoniály
a vyhlašovat vítěze, bylo navrženo přidat nějaké srandovní soutěžní cyklokritérium
kolem sklepů a zpátky na Lúky. Pak výlet pro všechny. Příští regionhry budou 19. června ve
Svatobořicích-Mistříně pro školy, účast bude zajištěna s ředitelem ZŠ Vlkoš. V pátek 3. 8.
2012 se uskuteční na Myslivně ve Vacenovicích předposlední díl regionher pod názvem
Seniordance. Podmínkou účasti je věk 55+ a to i pro rozhodčího. Každou obec bude
reprezentovat jeden pár. Čtyři tance jsou povinné – valčík, polka, slowrock, waltz; jeden
volný. Máme k tomu CD s hudbou a prosím o návrhy na reprezentaci obce.
V konírně milotického zámku je každoroční expozice mikroregionu, letos zaměřená na
letniční slavnosti a tedy i jízdu králů. Protože ze svého rozpočtu přispíváme na platy
personálu konírny, přikládám tabulku srovnání loňských a letošních tržeb za měsíc květen.
Dne 4. června 2012 byla valná hromada DSO Severovýchod. Kromě projednání závěrečného
účtu měla na programu informace ředitele EKOR, ing. Svobody. Informoval o rozšiřování
skládky a budování biokoridoru v Těmicích a přípravě stavby nové administrativní budovy za
cca 19 milionů v Kyjově. Větší část nákladů na uvedené stavby pokryjí dotace.
Pravděpodobně od příštího roku EKOR zahájí sběr biodpadu od občanů obcí sdružených v
DSO. Každá domácnost by dostala novou popelnici na biodopad, který dle pilotních
zkušeností ve Stavěšicích a Dambořicích tvoří až 40% veškerého odpadu. Vzhledem k tomu,
že likvidace biodpadu je méně nákladné než likvidace SKO došlo by k ušetření při skládkování
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odpadu. Projekt je zatím ve zkušební fázi, pro všechny obce bude fungovat zřejmě od roku
2013.
c) připravované projekty a stavební práce v obci

Dne 31. května byla uzávěrka podávání nabídek na opravu kostela sv. Floriana. Osloveny
byly tři stavební firmy, nabídku nakonec podala pouze firma RES Kyjov. Vzhledem k tomu, že
nabídková cena 277 000,- včetně DPH je o 10 000,- než cena kalkulovaná (při větším rozsahu
prací) byla oslovena společnost RES Kyjov s nabídkou uzavření smlouvy na provedení prací
v měsících červenci a srpnu 2012. Část nákladů pokryje sbírka mezi farníky a snad i
plánovaný benefiční koncert pořádaný Kulturním a vlastivědným sdružením.
Do konce měsíce června budou podávat nabídky firmy, které mají zájem na rekonstrukci
studní a úpravy prostoru kolem nich v obcích Skoronice, Vlkoš, Milotice. Jedná se projekt
mikroregionu Nový Dvůr podpořený MAS Kyjovské Slovácko v pohybu a práce by měly
proběhnout v průběhu měsíce července až srpna 2012.
Ve čtvrtek 14. června proběhne obhajoba projektu na rekonstrukci muzea a vytvoření
expozice Jízdy králů. Snad do poloviny srpna budeme vědět, zda byl projekt podpořený.
Pokud ano, požádáme ještě o finanční dotaci Ministerstvo kultury ČR, které slíbilo podpořit
Pořízení exponátů, případně audio a video techniky. Stavět by se začalo zřejmě až příští rok
na jaře.
Stále běží projekt pozemkových úprav. V současné době jsou podány žádosti na asi 48%
výměry půdy. Chybějící 2% do zahájení pozemkových úprav zkusíme získat od Zámeckých
sklepů Bzenec, které předběžně slíbily vložit do pozemkových úprav parcely, které nově ve
skoronském katastru nakoupily převážně od místních občanů.
Z podaných žádostí o dotace v letošním roce nebyly podpořeny tyto projekty:
- vybudování dětského hřiště a pořízení nového mobiliáře v mateřské školce
- vybavení Sboru dobrovolných hasičů plovoucím čerpadlem a svítilnou
- čeká se na rozhodnutí (zastupitelstvo Jmk bude zasedat 21.6.) ve věci žádosti na
podporu kulturních aktivit a územního plánu obce
d) kulturní a společenské akce ve 2. pololetí 2012
Termínová listina předpokládaných kulturních a společenských ve 2. pololetí 2012 je
vyvěšená na webu, většinu aktivit pořádá Kulturní a vlastivědné sdružení. Nutnou spolupráci
obce a koordinaci je řešena průběžně s paní Holcmanovou. Zhruba čtyři akce bude pořádat
obec, žádám členy ZO tímto o zapojení do přípravy.
Dvakrát - v týdnu 16.-22. července a 13.-18. srpna 2012 - bude na Lúkách promítání letního
kina. Jeden večer bude věnovaný Jízdě králů – promítneme záznam jízd z let 2007 a 2011
v Kyjově. 1. září 2012 bude obec Skoronice pořádat již zmiňované regionhry.
Předpokládáme, že v měsíci říjnu bude uspořádána beseda s důchodci. Prosíme zastupitele,
kteří s přípravou této akce mají zkušenosti, aby navrhli občerstvení a program.
e) práce na úřadě – veřejná služba

Od podepsání smlouvy s úřadem práce v Kyjově v březnu letošního roku se do vykonávání
veřejné služba „zapojilo“ 8 lidí. Někteří z nich vůbec nenastoupili a raději se odhlásili
z evidence ÚP. Tři pracovníci ukončili výkon veřejné služby po měsíci, v současné době mají
platnou smlouvu s ÚP tři občané – Chromá Jana, Dobeš Jiří, Plachý Jan. Za měsíc květen
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všichni odpracovali stanovený počet hodin, na vykonávání práce v měsíci červnu by měli
nastoupit od 24. týdne. V měsíci květnu jsme požádali úřad práce o přidělení celkem šesti
pracovníků, přes urgence u koordinátora veřejné práce dosud nebyl nikdo další přidělený.
Připomínky občanů:
Dagmar Lungová oznámila, že členové Kulturního a vlastivědného sdružení Skoronice uklidí
sál obecního domu včetně údržby a pastování podlahy.
Ing. Marie Horehleďová vznesla dotaz, jestli po ukončení prací kanalizace v ulici Dědina bude
nová komunikace – nebude nová, ale v rámci oprav po překopech kvůli budování kanalizace
se opraví i stávající překopy a výmoly po celé délce komunikace.
Petr Holcman vznesl dotaz jestli ke stavbě RD na Zelničkách přístupová komunikace je nutné
aby byla projektová dokumentace – pozemek je v majetku obce Skoronice.
PaeDr. Olga Hradilová předložila zastupitelstvu obce srovnání nákladů a trvanlivosti tří
metod sanace zdiva kostela sv. Floriána. Vzhledem k tomu, že projektantkou zvolená sanace
formou injektáže vychází z uvedeného srovnání jako nejméně vhodná, svolá starosta obce
na pondělí 18. června 2012 šetření na místě stavby. Zúčastní se ho projektant oprav,
zástupce vybraného realizátora oprav RES s.r.o. Kyjov, zástupci obce jako investora a členové
farní rady.

Na závěr poděkoval starosta všem přítomným a ve 21.20 hodin zasedání ukončil.
Ověřovatelé zápisu:

Marek Vašíček
Miroslav Chytil

Jan Grombíř
Starosta
Zapsala: Marie Řiháková
Ve Skoronicích 15. 6. 2012
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