Zápis
ze 17. zasedání ZO Skoronice konaného dne 13. 9. 2012 od 18.00 hodin
Přítomni: Jan Grombíř, Marek Vašíček, Jitka Novotná, ing. Marie Půčková, Miroslav Chytil,
Lukáš Plachý
Omluven: Pavel Ticháček
K bodu č. 1. Schválení programu, schválení ověřovatelů zápisu 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 byla zveřejněna v zákonné lhůtě na úřední
desce, vyhlášena obecním rozhlasem a zveřejněna na webových stránkách obce.
Kontrola usnesení – úkoly z minulého mimořádného zasedání nevyplynuly.
Starosta přednesl program zasedání, který byl jednohlasně schválen.
Program:
1. Schválení programu, schválení ověřovatelů zápisu a kontrola usnesení
2. Rozpočtové opatření č.4/2012
3. Hospodaření obce ke dni 31. srpna 2012
4. Schválení dotace Jmk na kulturní akce
5. Schválení smlouvy o spolufinancování opravy kostela mezi obcí Skoronice
a farností Vlkoš
6. Schválení smlouvy o provedení sanačních prací na kostele mezi obcí Skoronice a
realizátorem oprav firmou PRINS Přerov
7. Schválení smlouvy o prodeji obecního pozemku dle záměru č. 6/2012
8. Projednání závěrečného účtu mikroregionu Nový Dvůr
9. Schválení smlouvy o poskytnutí úvěru mezi obcí Skoronice a Českomoravskou záruční a
rozvojovou bankou
10. Různé
a) aktuální stav budování kanalizace v obci a ČOV Milotice
b) informace o přípravě, realizaci, a financování projektů do konce roku 2012
- kostel, mlatevna, studna a prostranství na Kanále
c) informace o projektech a opravách realizovaných o prázdninách
d) kulturní a společenské akce o prázdninách a příprava podzimních aktivit
e) Výsledky dílčího přezkoumání hospodaření obce
f) Veřejně prospěšné práce a veřejná služba
g) Odpadové hospodářství
Usnesení č. 1/17/2012
ZO Skoronice schvaluje program zasedání.
Hlasování č. 1: pro 6, proti 0, zdržel se 0
Starosta navrhl ověřovatele zápisu: Marka Vašíčka a Miroslava Chytila, jako zapisovatelku:
Marii Řihákovou. Výše uvedený návrh byl jednohlasně schválen.
Usnesení č. 2/17/2012
ZO Skoronice schvaluje ověřovatele zápisu: Marka Vašíčka a Miroslava Chytila,
zapisovatelku: Marii Řihákovou
Hlasování č. 2: pro 6, proti 0, zdržel se 0
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K bodu č. 2. Rozpočtové opatření č. 4/2012
Starosta seznámil přítomné s rozpočtovým opatřením číslo 4/2012 – navýšení příjmů i výdajů
o 10.000,- Kč, které bylo jednohlasně schváleno.
Usnesení č. 3/17/2012
ZO Skoronice schvaluje rozpočtové opatření číslo 4/2012 navýšení příjmů i výdajů o
10.000,- Kč
Hlasování č. 3: pro 6, proti 0, zdržel se 0
K bodu č. 3. Hospodaření obce ke dni 31. srpna 2012
Starosta obce seznámil přítomné s hospodařením obce Skoronice k 31. 8. 2012.
Příjmy: 11.626.788.07 % plnění 49.27
Výdaje: 8.700.049.20 % plnění 32.95
KZ u KB 5.731.404.38
K bodu č. 4. Schválení dotace JMK na projekt kulturních akcí
Zastupitelstvo Jmk schválilo finanční podporu výše uvedeného projektu částkou 20 000,- Kč,
což je 50% celkových nákladů projektu. Vzhledem ke krácení původně požadované výše
dotace navrhl starosta její využití na dvě podzimní akce – setkání hodových stárků a hody.
Na žádost JMK je nutné přijetí výše uvedené dotace schválit.
Usnesení č. 4/17/2012
ZO Skoronice schvaluje přijetí dotace z rozpočtu Jmk pro obec Skoronice ve výši Kč 20.000,na projekt „Rok na dědině-tradice jako prožívaný odkaz předků“ za podmínek návrhu
smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Jmk.
Hlasování č. 4: pro 6, proti 0, zdržel se 0
K bodu č. 5. Schválení smlouvy o spolufinancování opravy kostela mezi obcí Skoronice a
farností Vlkoš
Farnost Vlkoš zajistila sponzora, který se bude podílet finančním příspěvkem na sanaci
kostela sv. Floriána ve Skoronicích, část finančních prostředků zajistí farnost formou sbírek
mezi farníky. Větší část nákladů na sanaci kostela ponese Obec Skoronice jako vlastník
nemovitosti. Formu a harmonogram financování a provádění prací upravuje smlouva mezi
oběma subjekty.
Usnesení č. 5/17/2012
ZO Skoronice schvaluje smlouvu o spolufinancování opravy kostela sv. Floriana a
harmonogramu prací při jeho sanaci.
Hlasování č. 5: pro 6, proti 0, zdržel se 0
K bodu č. 6. Schválení smlouvy o provedení sanačních prací na kostele mezi obcí Skoronice
a realizátorem oprav firmou PRINS Přerov
Na základě vlhkostního průzkumu a návrhu sanace kostela sv. Floriána ve Skoronicích
rozhodlo vedení obce v dohodě s Farností Vlkoš, že sanační práce na kostele provede firma
ing. Josef Kolář-PRINS Přerov. Přípravné práce (odstranění kamenného zásypu a výkopy)
provedli farníci, 1. etapu prací zahájí firma PRINS v týdnu od 17. září 2012.
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Usnesení č. 6/17/2012
ZO Skoronice schvaluje smlouvu na opravu kostela sv. Floriána mezi Obcí Skoronice a
firmou ing. Josef Kolář – PRINS Přerov.
Hlasování č. 6: pro 6, proti 0, zdržel se 0
K bodu č. 7. Schválení smlouvy o prodeji obecního pozemku dle záměru č. 6/2012
Dle zákonné lhůty byl v době od 26. ledna 2012 do 13. února 2012 vyvěšen záměr o prodeji
části pozemku p.č. 221/4. O koupi části uvedené parcely o výměře 16 m² požádal pan Martin
Rajsigl, Skoronice 18. Vzhledem k tomu, že geometrický plán nutný k sepsání smlouvy o
prodeji předložil pan Rajsigl teprve nyní, je smlouva předkládána zastupitelstvu
k odsouhlasení.
Usnesení č. 7/17/2012
ZO Skoronice schvaluje prodej části obecního pozemku p.č. 221/4 v k.ú. Skoronice o
výměře 16 m2 manželům Rajsiglovým, bytem Skoronice čp. 18.
Hlasování č. 7: pro 6, proti 0, zdržel se 0
K bodu č. 8. Projednání závěrečného účtu mikroregionu Nový Dvůr za rok 2011
Obec Skoronice jako člen mikroregionu Nový Dvůr zveřejňuje a projednává závěrečný účet
MND. Závěrečný účet za rok 2011 byl zveřejněn na úřední desce OÚ i v elektronické podobě
v době od 1. 6. 2012 do 17. 6. 2012.
K bodu č. 9. Schválení smlouvy o poskytnutí úvěru mezi obcí Skoronice a Českomoravskou
záruční a rozvojovou bankou
Starosta seznámil přítomné se Smlouvou o municipálním úvěru MUFIS 2 číslo 2012-2059-MB.
Předmětem výše uvedené smlouvy je úprava podmínek, za kterých banka poskytne obci
Skoronice dlouhodobý účelově určený úvěr ve výši Kč 4.900.000,-.
Podmínkou schválení úvěru poskytovaného obci je jeho schválení zastupitelstvem obce.
Ručitelská prohlášení obcí Vlkoš a Milotice zastupitelstva obou obcí odsouhlasila.
Usnesení č. 8/17/2012
ZO Skoronice schvaluje smlouvu o municipálním úvěru MUFIS 2 číslo 2012-2059-MB mezi
Obcí Skoronice a ČMZRB Praha ve výši Kč 4.900.000,-.
Hlasování č. 8: pro 6, proti 0, zdržel se 0
K bodu č. 10. Různé
a) aktuální stav budování kanalizace v obci a ČOV Milotice
Kanalizační sběrač a kanalizace Dědina – byla dokončena část kanalizačního sběrače
v Miloticích, pravděpodobně od soboty 15. 9. 2012 bude zprůjezdněna komunikace. Hotová
je část kanalizačního sběrače přes Skoronice, problém je s napojením obecní kanalizace na
Dědině. Pravděpodobně od 24. 9. 2012 bude zahájeno odstraňování stávající kanalizace v
části Dědina, pokládání nového potrubí a řešení přípojek k jednotlivým nemovitostem. Obec
vážně uvažuje o řešení, že po položení kanalizace bude provedena i oprava komunikace v
ulici Dědina včetně nových obrubníků a dešťových vpustí. Je to podmínění únosnými
finančními náklady, které zpracuje Strabag, a.s.
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ČOV Milotice problém nadále spočívá v nezajištěném financování, očekávaná dotace z MŽP
stále není definitivně potvrzena, to je i důvod, proč banka nechce poskytnout úvěr DSO.
Stavba zatím pokračuje podle harmonogramu, financování zajišťuje zhotovitel.
b/ informace o přípravě, realizaci a financování projektů do konce roku 2012
Kostel sv. Floriána – drenáž, sanaci vlhkého zdiva a nové omítky bude provádět firma PRINS
z Přerova. Přípravné práce – vybrání kamení z výkopu, výkopy pro drenáž a odvodnění
provedli brigádně farníci, strojní výkopové práce pan Hradil – náklady uhradí pan Radomil
Ingr. Realizační firma měla nastoupit 12. září, kvůli počasí nastoupí až v pondělí 17. září.
Práce jsou rozděleny do dvou etap – podzim 2012 sanace a drenáž, jaro 2013 – omítky a
interiér kostela. Náklady a financování oprav jsou předmětem smluv, které ZO již
schvalovalo.
Mlatevna – je rozpracovaná projektová dokumentace na opravu obecní mlatevny a její
rekonstrukci na sklad materiálu + pergola nad kontejnery. Ing. Brichtová zpracovává
rozpočet stavby. Mikroregion Nový Dvůr zařadil opravu mlatevny od aktuální výzvy ROP
Jihovýchod, do konce září by se měl vědět další postup. Dofinancování stavby je přislíbeno
MND.
Studna a prostranství na Kanále – pravděpodobně příští týden nastoupí firma Budík
z Milotic na práce dle projektu. Jde o opravu čerpadla, obezdění studny, položení chodníku a
instalaci laviček. Po skončení těchto prací provede zahradnictví Lattenberg výsadbu a úpravu
zeleně: Dotace na výše uvedený projekt, jehož cena je cca 100.000,-, činí z programu Leader
70%, dofinancování ve výši cca 30 000,- je předmětem jednání mezi obcí Skoronice a
mikroregionem Nový Dvůr.
c/ informace o projektech a opravách realizovaných o prázdninách
Opravy a práce o prázdninách
Druh práce, opravy, nákladu
Mateřská škola – ventily, kotelna
Odvoz odpadu – EKOR + vlečky
Revize – komíny + kotelna OÚ
Tisk bulletinu
Kancelářské potřeby - cartridge
Likvidace náletů kolem náhonu
Beseda s důchodci
Ostatní výdaje – deratizace, telefony, film Jízda králů
Čištění židlí
Podlaha na sále
CELKEM

částka
51.000
70.000
2.700
10.000
9.000
20.000
6.600
8.500
3.000
5.200
186.000

d/kulturní a společenské akce o prázdninách a příprava podzimních aktivit
O promítání letního kina je malý zájem, příští rok budeme promítání zajišťovat pouze
v jednom týdnu. Výjimkou byl večer věnovaný promítání videa Jízdy králů z let 2003, 2007 a
2011 v Kyjově spojený s výstavou dětských kreseb na téma jízdy.
Vydařily se akce - beseda s důchodci, cyklistické kritérium a výlet v rámci Regionher,
malování Jízdy králů. Starosta poděkoval zastupitelům za aktivní přístup při přípravě akcí.
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Do konce roku:
16.9. Trh místních produktů MND
3.-4. 11. Hody – pořádá skoronská chasa s podporou obce Skoronice
30. 11 – III. setkání hodových stárků a stárek –pořádá KVS s podporou obce
21. 12. Předvánoční zpívání – obec Skoronice
e/ výsledky dílčího přezkoumání hospodaření obce
Starosta seznámil přítomné s výsledky dílčího přezkoumání hospodaření obce za rok 2012,
který se uskutečnil 6. září 2012 s výsledkem bez závad a rizik.
f/ veřejně prospěšné práce a veřejná služba
Od 10. září 2012 nastoupila na veřejně prospěšné práce paní Preisnerová Božena, smlouvu
má do 28. února 2013. ÚP přispívá 8.000,- Kč, OÚ doplácí 2.000,-. Dne 30. září 2012 konči
pracovní smlouva St. Smištíkovi, která se bude prodlužovat.
g/ odpadové hospodářství v roce 2011
Odpadové hospodářství – vývoz popelnic, kontejnerů na tříděný odpad a sběr nebezpečného
odpadu
příjmy:
vybráno od občanů
vráceno od EKO-kom za tříděný odpad
celkem

183.916,37.718,221.634,-

výdaje:
vývoz popelnic
vývoz kontejnerů
sběr a likvidace nebezpečného odpadu
vývoz vleček
celkem

214.930,35.636,13.368,3.400,267.334,-

rozdíl: doplatek obce

45.700,-

Na závěr poděkoval starosta všem přítomným za účast a ve 20.10 zasedání ukončil.
Ověřovatelé zápisu: Marek Vašíček
Miroslav Chytil
Jan Grombíř, starosta
Zapsala: Marie Řiháková

Ve Skoronicích 14. 9. 2012
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