Zápis
ze 20. zasedání ZO Skoronice konaného dne 20. 12. 2012 od 17.00 hodin
Přítomni: Jan Grombíř, Marek Vašíček, Miroslav Chytil. Jitka Novotná, Ing. Marie Půčková,
Lukáš Plachý, 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 zasedání byly splněny:
a) Byla podepsána dohoda o poskytnutí nevratné finanční výpomoci z rozpočtu obce
mikroregionu Nový Dvůr ve výši Kč 12.550,-, která je příspěvkem obce na spolufinancování
projektu „Ubývá míst, kam chodívala pro vodu…“ a podepsání smlouvy o poskytnutí
návratné finanční výpomoci z rozpočtu obce mikroregionu Nový Dvůr ve výši Kč 93.420,b) Kontrola usnesení za období 7 – 11/2012 – kontrolní výbor předložil zprávu o provedené
kontrole a konstatoval, že úkoly vyplývající z usnesení za kontrolované období byly
splněny
c) V souvislosti z rozhodnutím zastupitelstva obce o prodeji pozemků dle záměru
č.13/2012, který bude vyvěšený dne 21.12., zaslal starosta obce nájemci uvedených
pozemků společnosti VSV a.s. Vracov návrh rozvázání nájemní smlouvy na předmětné
pozemky dohodou ke dni 31.12. 2012. Nájemce projevil zájem o koupi uvedených
pozemků. O prodeji pozemků bude rozhodovat zastupitelstvo obce na základě došlých
nabídek na příštím zasedání.
Starosta přednesl program, který byl jednohlasně schválen.
Program:
1. Schválení programu, schválení ověřovatelů zápisu a kontrola usnesení
2. Rozpočtové opatření č. 8/2012
3. Rozpočtové opatření č. 9/2012
4. Schválení rozpočtu obce na rok 2013 a rozpočtového výhledu na léta 2014,
2015, 2016
5. Návrh rozpočtu DSO Severovýchod na rok 2013
6. Návrh rozpočtu DSO Kelčany, Milotice, Skoronice, Vacenovice, Vlkoš
7. Schválení obecně závazné vyhlášky č. 1/2012 – místní poplatky
8. Projednání příspěvku obce Skoronice na financování ztráty projektu „Tradice
na zámku“v konírně milotického zámku
9. Různé
a) informace z valné hromady DSO Severovýchod a shromáždění starostů
mikroregionu Nový Dvůr
b) informace o řešení projektu „Příprava vybudování expozice Jízdy králů“
podpořeného Ministerstvem kultury ČR.
c) informace o nových dotačních titulech a projednání záměrů obce v oblasti
žádostí o dotace v roce 2013
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Usnesení č. 1/20/2012
ZO Skoronice schvaluje program zasedání.
Hlasování č. 1: pro 7, proti 0, zdržel se 0
Starosta navrhl jako ověřovatele zápisu: Marka Vašíčka a Miroslava Chytila, zapisovatelku:
Marii Řihákovou. Výše uvedený návrh byl jednohlasně schválen.
Usnesení č. 2/20/2012
ZO Skoronice schvaluje ověřovatele zápisu: Marka Vašíčka a Miroslava Chytila,
zapisovatelku: Marii Řihákovou
Hlasování č. 2: pro 7, proti 0, zdržel se 0
K bodu č. 2: Rozpočtové opatření č. 8/2012
Starosta seznámil přítomné s rozpočtovým opatřením číslo 8/2012- navýšení příjmů i výdajů
o 8.000,- Kč, které bylo jednohlasně schváleno.
Usnesení č. 3/20/2012
ZO Skoronice schvaluje rozpočtové opatření číslo 8/2012 – navýšení příjmů i výdajů
o 8.000,- Kč.
Hlasování č. 3: pro 7, proti 0, zdržel se 0
K bodu č. 3: Rozpočtové opatření číslo 9/2012
Starosta seznámil přítomné s rozpočtovým opatřením číslo 9/2012 – navýšení příjmů i výdajů
o 56.000,- Kč, které bylo jednohlasně schváleno.
Usnesení č. 4/20/2012
ZO Skoronice schvaluje rozpočtové opatření číslo 9/2012 – navýšení příjmů i výdajů
o 56.000,- Kč.
Hlasování č. 4: pro 7, proti 0, zdržel se 0
K bodu č. 4: Schválení rozpočtu obce na rok 2013 a rozpočtového výhledu na léta 2014,
2015, 2016
Starosta seznámil přítomné s návrhem rozpočtu na rok 2013 a rozpočtovým výhledem na
léta 2014 – 2016. Návrh rozpočtu na rok 2013 a rozpočtový výhled byly zveřejněny na úřední
desce i v elektronické podobě v době od 28. 11. 2012 do 20. 12. 2012. Proti původně
vyvěšenému návrhu rozpočtu na rok 2013 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 do rozpočtu zavedeny na rok 2013 níže uvedené změny.
Změny zveřejněného rozpočtu na rok 2013 na rozpočet schválený na rok 2013
PŘÍJMY
paragraf
x
x
x
x
2

položka
4213
4213
4112
1341

název
inv.dotace rek. muzea UZ 89517
inv. dotace rek. muzea UZ 89518
neinv. transf. ze SR
poplatek ze psů

zveřejněný
0
0,00
0,00
9500,00

schválený
rozdíl v Kč
131800,00 131800,00
527000,00 527000,00
97000,00
97000,00
9700,00
200,00

CELKEM
VÝDAJE
2321
2219
3315
3315
3315
3639
3639

6121
5171
6121
6121
6121
5329
6349

kanalizace investice
opravy chodníky
rekonstrukce muzea UZ 89518
rekonstrukce muzea UZ 89517
rekonstrukce muzea podíl obce
neinv. transf. DSO Kelčany ..
inv. transf. DSO Kelčany ..
CELKEM

9500,00

633700,00

756000,00

11003400,00 11470400,00
200000,00
300000,00
0,00
527000,00
0,00
131800,00
873000,00
214200,00
32800,00
38800,00
400000,00
583000,00
12509200,00 13265200,00

467000,00
100000,00
527000,00
131800,00
658800,00
6000,00
183000,00
756000,00

Usnesení č. 5/20/2012
ZO Skoronice schvaluje rozpočet obce Skoronice dle paragrafů na rok 2013, příjmy ve výši
11.975.000,- Kč, financování 7.003.000,- Kč, celkové zdroje ve výši 18.978.000,- Kč a
celkové výdaje ve výši 18.978.000,- Kč bez výhrad a připomínek, dále schvaluje rozpočtový
výhled obce Skoronice na léta 2014 – 2016, ke kterému nebyly vzneseny žádné připomínky
ani výhrady.
Hlasování č. 5: pro 7, proti 0, zdržel se 0
K bodu č. 5: Návrh rozpočtu DSO Severovýchod na rok 2013
Starosta seznámil přítomné s návrhem rozpočtu DSO Severovýchod, který byl zveřejněn na
úřední desce OÚ Skoronice i v elektronické podobě v době od 19.11.2012 do 4. 12. 2012.
Usnesení č. 6/20/2012
ZO Skoronice bere na vědomí návrh rozpočtu DSO Severovýchod na rok 2013
K bodu č. 6: Návrh rozpočtu DSO Kelčany, Milotice, Skoronice, Vacenovice, Vlkoš
Starosta seznámil přítomné s návrhem rozpočtu DSO Kelčany, Milotice, Skoronice,
Vacenovice, Vlkoš, který byl zveřejněn na úřední desce OÚ Skoronice i v elektronické podobě
v době od 5. 12. 2012 do 20. 12. 2012.
Usnesení č. 7/20/2012
ZO Skoronice bere na vědomí návrh rozpočtu DSO Kelčany, Milotice, Skoronice,
Vacenovice, Vlkoš na rok 2013
K bodu č. 7: Schválení obecně závazné vyhlášky č. 1/2012 – místní poplatky
Ve dnech 3. 12. 2012 až 20. 12. 2012 byla zveřejněna na úřední desce OÚ Skoronice i
v elektronické podobě obecně závazná vyhláška č. 1/2012-místní poplatky. Ke změně dochází
v části V. OZV, článek 19 – Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálního odpadu. V odstavci 1, písm. a) vyhlášky se rozšiřuje
kategorie osob povinných platit poplatky o cizince pobývající na území České republiky po dobu
delší než tři měsíce. Odstavec 1, písm. b) vyhlášky nově stanoví platbu fyzických osob, která mají ve
vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci. Pro občany Skoronic je důležitá změna v článku
21, odst. 1, písmeno a) a b). – Sazba poplatku. Dosavadní sazba poplatku 350 Kč za osobu se
zvyšuje na částku 400 Kč za osobu. Zvýšení poplatku, k němuž dochází po více než pěti letech, sníží
dosavadní doplatek obce na hospodaření s odpady zhruba na polovinu. V roce 2011 činila ztráta
z hospodaření s odpady 45 700,-Kč.
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Usnesení č. 8/20/2012
ZO Skoronice schvaluje obecně závaznou vyhlášku č. 1/2012 – místní poplatky se změnami
v čl. 23 a v čl. 5, která nabývá platnost od 1. 1. 2013.
Hlasování č. 6: pro 7, proti 0, zdržel se 0
K bodu č. 8: Projednání příspěvku obce Skoronice na financování ztráty projektu „Tradice
na zámku“ v konírně milotického zámku
V konírně milotického zámku je každoročně instalována výstava propagující aktivity a
zajímavosti obcí mikroregionu Nový Dvůr. Letos byla věnována letničním slavnostem,
samostatnou části expozice byla prezentace Jízdy králů. Provoz konírny zajišťuje obec
Milotice a je ztrátový každoročně. Letos je ztráta vyšší z důvodu nemožnosti zaměstnat jako
obsluhu konírny pracovníky na VPP, jejichž mzda je dotovaná úřadem práce. Ztráta
z hospodaření v letošním roce je skutečností a její likvidace je na sdružených obcích. Návrh
vedení mikroregionu je likvidace ztráty rovným dílem mezi jednotlivé obce - 20 000,- pro
každou obec, zbývající část do výše ztráty, která činí 131 037,- Kč doplatí mikroregion. Na
prosincové poradě starostů navrhl starosta obce Skoronice zásadní změnu (nebo zrušení)
expozice v konírně.
Člen ZO Pavel Ticháček podal návrh, aby se ztráta hradila dle počtu obyvatel jednotlivých
obcí.
Hlasování č. 7: pro 1, proti 6, zdržel se 0
Usnesení č. 9/20/2012
ZO Skoronice schvaluje příspěvek na úhradu ztráty provozu konírny ve výši Kč 20.000,- a
pověřuje starostu obce o projednání neúčasti obce Skoronice na výše uvedeném projektu
v příštích letech, starosta podá zprávu na příštím zasedání ZO Skoronice
Hlasování č. 8: pro 7, proti 0, zdržel se 0
K bodu č. 9: Různé
a) informace z valné hromady DSO Severovýchod a shromáždění starostů
mikroregionu Nový Dvůr
Valná hromada DSO Severovýchod projednávala především projekt třídění biologicky
rozložitelného komunálního odpadu. Podrobnější informace o způsobu třídění, rozdělení
popelnic a termínech zahájení projektu zatím nejsou k dispozici. Informaci o připravovaném
projektu obsahuje i prosincové číslo obecního magazínu včetně sdělení, že o spuštění a
způsobu třídění budou občané informování letáčkem. Ten bude zároveň dotazníkem, kdo
z občanů bude chtít popelnici na třídění biologického odpadu. Do hnědých popelnic na
biologicky rozložitelný odpad se může dávat:
zejména veškerý rostlinný odpad (jako např. tráva, listí, zbytky rostlin, větve, kořeny, piliny,
seno, sláma, zemina z květináčů, popel ze dřeva, apod.) a z domácností především zbytky
zeleniny a ovoce, čajový odpad včetně sáčků, kávové sedliny, skořápky z vajec a zbytky jídel
rostlinného původu
Shromáždění starostů mikroregionu Nový Dvůr proběhlo 6. prosince ve Vlkoši. Na schůzce
zazněla kritika současného řízení a řada návrhů na změny. Podněty a návrhy je potřeba
roztřídit a zpracovat do uceleného systému. Tento úkol dostalo vedení mikroregionu a návrh
má být předložen na schůzce starostů 4. ledna 2013. Systém by měl obsahovat pravidla
jednání shromáždění starostů a odpovědnosti jednotlivých funkcionářů MND, pracovní náplň
manažera a předsedkyně mikroregionu, pravidla komunikace a další.
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b) informace o řešení projektu „Příprava vybudování expozice Jízdy králů“
podpořeného Ministerstvem kultury ČR.
Projekt „Příprava vybudování expozice Jízdy králů“ podpořený Ministerstvem kultury ČR
musí být finančně realizovaný do 31. 12. 2012, závěrečná zpráva, vyhodnocení projektu
s doložením jeho výstupů musí být podána do 5. února 2013. Projekt je rozdělený na
následující dílčí prvky:
- zpracování koncepce a scénáře expozice Jízdy Králů a sběr exponátů – práce na všech
výstupech byly zahájeny. Koncepce expozice a její vizualizace, které zajišťuje Masarykovo
muzeum Hodonín jsou již zpracovány, práce na scénáři budou pokračovat v závislosti na
sběru exponátů.
- vydání publikace o Jízdě králů. Na návrhu publikace pracuje A-studio Kyjov, všechny
potřebné podklady k jejímu obsahu má k dispozici, probíhá pravidelná konzultace
grafických návrhů – za obec Jan Grombíř, Lukáš Plachý + Josef Holman jako autor textu
publikace.
- nákup multimediální techniky - vše je objednáno, část techniky již přišla, zbytek bude
dodáno do konce roku 2012.
c) informace o nových dotačních titulech a projednání záměrů obce v oblasti
žádostí o dotace v roce 2013
Z aktuálně vyhlášených dotačních titulů připravuji žádost do ROP Jihovýchod, oblast
podpory 3.3 – rekonstrukce přízemí bývalé školy- mateřská školka. Do termínu podání
žádosti - 25. března 2013 – je potřeba rozdělit původní projekt na dvě části. Rekonstrukce
přízemí školy v němž je umístěná mateřská školka –ROP ( rozšíření, úprava prostor, výměna
oken a dveří, dětské hřiště, možná kanalizace) a rekonstrukce 1.NP na knihovnu a klubovny
a sociální zařízení – MMR. Je možné, že bude potřeba vyřídit i nové stavební povolení, které
rozdělí 1. PP a 1.NP. Vzhledem k náročnosti zpracování projektové žádosti a její koordinaci
s žádostí na MMR-Program rozvoje a obnovy venkova, dotační titul 2 si obec bude muset
najmout projektového manažera, kterému budeme muset práci na projektové žádosti
zaplatit. Samozřejmě i v případě, že naše žádost nebude podpořena. Dalšími náklady, které
vyvolá příprava projektu jsou projekční práce firmy V Ateliér na rozdělení původní projektové
dokumentace na dvě částí.
ZO Skoronice bere na vědomí přípravu projektů „ Technické zhodnocení mateřské školky“
a „Vybudování regionální knihovny a centra volnočasových aktivit“. Obec bude při
přípravě projektů spolupracovat s firmou Europrofin s.r.o. a V ateliér Veselí nad Moravou.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí, že v souvislosti s přípravou projektů vzniknou obcí
náklady ve výši cca 50 000,-, které jsou uznatelné pouze v případě podpoření projektů
dotačními tituly ROP Jihovýchod a Program rozvoje a obnovy venkova.
Budu sledovat další dotační výzvy a možnosti. Upozorňuji však, že u všech dotačních titulů
je nutné spolufinancování ve výši 20 – 50 % vlastních prostředků. V současné době lze
projekty na období 2013-2014 rozdělit takto:
1. Již podpořené – rekonstrukce muzea, jízda králů a územní plán obce
2. Rozpracované - kanalizace a ČOV+ kostel sv. Floriána
3. Připravované – komunikace Dědina, část chodníku v ulici Pastvisko
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4. Příprava projektových žádostí – ROP+MMR – rekonstrukce školy (tato realizace by
v případě podpory obou žádostí proběhla pravděpodobně až v roce 2014).
Z výše uvedených důvodů se domníváme, že na spolufinancování případných dalších
projektů (především investičních) nebudeme mít minimálně v příštím roce finanční
prostředky
Na závěr poděkoval starosta všem přítomným za účast a v 19.30 hodin zasedání ukončil.
Zapsala : Marie Řiháková
Ověřovatelé:
Marek Vašíček
Miroslav Chytil

Jan Grombíř
starosta

Ve Skoronicích 28. 12. 2012
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