Zápis
z 18. zasedání ZO Skoronice konaného dne 24. 10. 2012 od 18.00 hodin
Přítomni: Jan Grombíř, Marek Vašíček, Jitka Novotná, Lukáš Plachý, Pavel Ticháček,
Miroslav Chytil
Omluveni: Ing. Marie Půčková – dostaví se později
Ing. Půčková se dostavila v 19.00 hodin tj. od projednávání bodu č. 7a
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 zasedání nevyplynuly.
Starosta přednesl program zasedání, který byl jednohlasně schválen.
Program:
1. Schválení programu, schválení ověřovatelů zápisu a kontrola usnesení
2. Rozpočtové opatření č. 5/2012
3. Rozpočtové opatření č. 6/2012
4. Hospodaření obce ke dni 30. září 2012
5. Projednání zprávy o provedených kontrolách plnění rozpočtu DSO
6. Příprava rozpočtu obce na rok 2013
7. Různé
a) aktuální stav budování kanalizace v obci, sanačních prací na kostele, úprava studny a
prostranství na Kanále
b) informace o přípravě a financování projektů do konce roku 2012
- rekonstrukce mlatevny, projekt přípravy expozice Jízdy králů v muzeu a
projekt „Rok na slovácké dědině - tradice jako prožívaný odkaz předků“
c) projednání záměru prodeje pozemků v trati Polednisko
d) odsouhlasení smlouvy o pronájmu obecního sklepa
e) zprávy z mikroregionu, vyhodnocení Trhu místních produktů
8. Závěr
Usnesení č. 1/18/2012
ZO Skoronice schvaluje program zasedání
Hlasování č. 1: pro 6, proti 0, zdržel se 0
Starosta navrhl jako ověřovatele zápisu: Lukáše Plachého a Pavla Ticháčka, zapisovatelku:
Marii Řihákovou. Výše uvedený návrh byl jednohlasně schválen.
Usnesení č. 2/18/2012
ZO Skoronice schvaluje ověřovatele zápisu: Lukáše Plachého a Pavla Ticháčka,
zapisovatelku: Marii Řihákovou
Hlasování č. 2: pro 6, proti 0, zdržel se 0
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K bodu č. 2. Rozpočtové opatření č. 5/2012
Starosta seznámil přítomné s rozpočtovým opatřením číslo 5/2012 – navýšení příjmů i výdajů
o 90.000,- Kč a zdůvodnil jednotlivé položky. Rozp. opatření bylo jednohlasně schváleno.
Usnesení č. 3/18/2012
ZO Skoronice schvaluje rozpočtové opatření číslo 5/2012 – navýšení příjmů i výdajů o
90.000,- Kč
Hlasování č. 3: pro 6, proti 0, zdržel se 0
K bodu č. 3. Rozpočtové opatření č. 6/2012
Starosta seznámil přítomné s rozpočtovým opatřením číslo 6/2012 – snížení příjmů o
4.146.700,- Kč, navýšení financování o 600.000,- Kč a snížení výdajů o 3.546.700,- Kč.
Snížení příjmů i výdajů zdůvodnil starosta zpožděnou fakturací zhotovitele kanalizace Strabag
a.s., prostředky které tvoří příspěvky na její budování budou součástí rozpočtu obcí na rok
2013.
Usnesení č. 4/18/2012
ZO Skoronice schvaluje rozpočtové opatření číslo 6/2012 – snížení příjmů o 4.146.700,- Kč,
navýšení financování o 600.000,- Kč a snížení výdajů o 3.546.700,- Kč.
Hlasování č. 4: pro 6, proti 0, zdržel se 0
K bodu č. 4. Hospodaření obce ke dni 30. září 2012
Starosta seznámil přítomné s hospodařením obce ke dni 30. 9. 2012.
Příjmy 14.450.713.57 % plnění 61.00
Výdaje 11.476.088.89 % plnění 43.32
KZ u KB 5.779.290.19
K bodu č. 5. Projednání zprávy o provedených kontrolách plnění rozpočtu DSO Kelčany,
Milotice…
Starosta seznámil přítomné se zprávou o provedených kontrolách plnění rozpočtu DSO
Kelčany, Milotice, Skoronice, Vacenovice , Vlkoš.
K bodu č. 6. Příprava rozpočtu obce Skoronice na rok 2013
Vzhledem ke splatnosti faktury Strabag ve výši cca 7 milionů za budování kanalizace
začátkem ledna 2013 je nutné přijmout rozpočet na rok 2013 v letošním roce. To platí i pro
participující obce (Vlkoš, Milotice), jejichž starostové byli o této skutečnosti informováni.
Předpoklad, že návrh rozpočtu obce Skoronice bude hotový do poloviny listopadu, kdy bude
vyvěšený k připomínkování občanů a zastupitelů obce. Schválení rozpočtu předpokládáme
na prosincovém zasedání zastupitelstva obce.
Usnesení č. 5/18/2012
ZO Skoronice bere na vědomí informaci o přípravě rozpočtu na rok 2013 a ukládá
starostovi obce a předsedovi finančního výboru rozpracování rozpočtu podle jednotlivých
kapitol a předložení rozpočtu ke schválení na prosincové zasedání zastupitelstva obce.
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K bodu č. 7 Různé
a/ aktuální stav budování kanalizace v obci, sanačních prací na kostele sv. Floriána, úprava
studny a prostranství na Kanále
Předpoklad prací do konce roku 2012: dokončení kanalizace na Dědině, vybudování
obslužné komunikace na výtlaku, vystrojení a připojení čerpací stanice. Do konce roku by
měla být zpracovaná projektová dokumentace - připojení školy, obchodu a stolařské dílny
Petra Holcmana na novou kanalizaci. Odkanalizování školy, obchodu a stolařské dílny není
součástí realizovaného projektu na který je dotace. Znamená to, že veškeré náklady na
tuto realizaci+připojení sociálního zařízení na Lúkách, hasičské zbrojnice a opravu
kanalizace vedoucí přes Zelničky bude obec hradit z vlastních prostředků.
Financování: Úvěr 4 900 000,- Kč u ČMZRB je kompletně vyřízený, je podepsaná smlouva a
doloženo ručitelské prohlášení obcí. Úroky z úvěru uhradí MZe a jeho zabezpečení je formou
ručitelského prohlášení obcí Vlkoš a Milotice. Od listopadu 2012 může obec úvěr čerpat.
Sanační práce na kostele: do konce měsíce října bude dokončena 1. etapa sanačních prací na
kostele. Byla provedena kompletní drenáž kolem kostela a injektáže zdí v problematických
místech. Schodiště na kúr bylo odizolováno nerezovými plechy. Zbývá dokončit
zabudování mřížky pro sběr povrchových vod a položení dlažby před kostelem. Na jaře
budou práce pokračovat vnějšími a vnitřními omítkami.
Financování řeší smlouva mezi majitelem a investorem nemovitosti obcí Skoronice a
Farností Vlkoš. Tuto smlouvu zastupitelstvo schvalovalo na minulém zasedání dne 13. září
2012. Letošní příspěvek obce na financování by měl být ve výši stanovené rozpočtem na rok
2012 tj. 270 000,- Kč. V případě vyšších nákladů na vícepráce bude nutné řešit doplatek
rozpočtovým opatřením.
Úprava studny a prostranství na Kanále: zemní práce a obklad studny probíhají dle
harmonogramu. Tento týden bude dokončený obklad studny a její vyčištění, pokračovat se
bude dlážděním chodníku a montáží laviček. Tyto práce budou dokončeny do konce října
2012. Potom nastoupí Lattenbergovi, kteří upraví terén pro výsadbu, která proběhne na jaře.
Financování: Mikroregion Nový Dvůr, který je nositelem projektu, dosud neví, jak bude
projekt financován. Není jasný ani způsob předfinancování projektu (zda z prostředků
mikroregionu nebo obcí), ani kofinancování. Financování projektu bude řešit shromáždění
starostů 16.11. 2012
b/ informace o přípravě a financování projektů do konce roku 2012
-rekonstrukce obecní mlatevny, projekt přípravy expozice Jízdy králů v muzeu a projekt
„Rok na slovácké dědině – tradice jako prožívaný odkaz předků“
rekonstrukce mlatevny: je zpracovaná projektová dokumentace i rozpočet stavby, byla
podána žádost o vydání stavebního povolení. Dle informací z mikroregionu postoupil
záměr rekonstrukce mlatevny na sklad mobiliáře MND v rámci žádosti ROP do druhého
kola , je potřeba doložit rozbor finanční udržitelnosti projektu.
Financování – v případě přijetí projektu v rámci dotace ROP Jihovýchod bude rekonstrukce
financována z této dotace, dofinancování slíbil mikroregion.
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projekt přípravy expozice Jízdy králů v muzeu – tento projekt je samostatnou součástí
rekonstrukce muzea a vybudování expozice Jízdy králů. Jeho náklady jsou cca 100 000,- Kč,
75 000,- Kč tvoří dotace Ministerstva kultury ČR. Náplní projektu je pořízení multimediální
techniky do muzea, příprava publikace o Jízdě králů ve Skoronicích a příprava koncepce
muzeální expozice jízdy králů a lidového bydlení. Peníze z Mk na tento projekt jsou na cestě,
vyúčtování projektu je nutné předložit do konce roku 2012. Na jaře příštího roku (předpoklad
březen-duben)se začne se stavebními pracemi na budově muzea. Potvrzení o poskytnutí
dotace SZIF přes Kyjovské Slovácko na rekonstrukci obec obdržela minulý týden.
projekt „Rok na slovácké dědině - tradice jako prožívaný odkaz předků“- rozpočet
tohoto projektu činí 50 000,- Kč (20 000,- Jmk+20 000,- obec+10 000,- příjem ze vstupného).
Použití: 35 000,- na hody, 15 000,- na setkání hodových stárků.
c/ projednání záměru prodeje pozemků v trati Polednisko
Lattenbergovi požádali o odkup obecních pozemků v trati Polednisko. Jedná se o pozemky,
které mají v současné době v pronájmu VSV a.s. Vracov a Lattenbergovi.
228/6
42 373 m²
228/7
3 609 m²
227
9 291 m²
225
1 480 m²
celkem
56 753 m²
ZO projednalo záměr o prodeji výše uvedených pozemků a uložilo starostovi obce projednat
s panem Lattengergem, Skoronice čp. 186 možnost pronájmu, případně kupní cenu.
Výše uvedený bod bude projednán na příštím zasedání ZO.
Usnesení č.6/18/2012
ZO Skoronice ukládá starostovi obce projednat s panem Lattenbergem, bytem Skoronice
186, možnost pronájmu a výši kupní ceny při prodeji pozemků.
d/ odsouhlasení smlouvy o pronájmu obecního sklepa
V době od 27. 9. 2012 do 12. 10. 2012 byl vyvěšený záměr pronájmu obecního sklepa. O pronájem sklepa projevil zájem pan Pavel Ticháček, Skoronice č.p. 83. Smlouva o pronájmu bude
sepsána na dobu určitou do 31. 12. 2014.
Usnesení č. 7/18/2012
ZO Skoronice schvaluje pronájem obecního sklepa panu Pavlovi Ticháčkovi, Skoronice 83,
dle předloženého návrhu a ukládá starostovi obce podpis smlouvy o pronájmu.
Hlasování č. 5: pro 6, proti 0, zdržel se 1
e/ zprávy z mikroregionu, vyhodnocení Trhu místních produktů
starosta seznámil přítomné s projekty mikroregionu Nový Dvůr a s vyhodnocením Trhu
místních produktů, který se uskutečnil v neděli 16. září 2012, v letošním roce zisk cca
80.000,- Kč
Člen ZO Lukáš Plachý vznesl připomínku o podnětu mladých lidí, že by bylo dobré uspořádat
besedu k novému ÚPO / zasíťování atd./, výše uvedený návrh byl všemi přítomnými uvítán.
Beseda proběhne v rámci projednávání nového ÚPO s realizátorkou ing. Kaštánkovou.
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8/ Závěr
Na závěr starosta poděkoval všem přítomným a zasedání ukončil ve 20.35.

Zapsala: Marie Řiháková
Ověřovatelé:

Lukáš Plachý
Pavel Ticháček

Jan Grombíř
starosta

Ve Skoronicích 26. 10. 2012
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