Zápis
z 19. zasedání ZO Skoronice konaného dne 27. 11. 2012 od 17.00 hodin
---------------------------------------------------------------------------------------------Přítomni: Jan Grombíř, Marek Vašíček, Miroslav Chytil, Jitka Novotná, Ing. Marie Půčková,
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 - z minulého zasedání vyplynuly 3 úkoly, které byly splněny:
Usnesení 5/18/2012 bylo uloženo starostovi obce a předsedovi finančního výboru
rozpracování rozpočtu obce dle jednotlivých kapitol.
Usnesení 6/18/2012 bylo uloženo starostovi obce projednat s panem Lattenbergem, bytem,
Skoronice 186 možnost pronájmu a výši kupní ceny pozemků v trati Polednisko o výměře
56 753 m 2.
Starosta obce informoval zastupitelstvo o skutečnosti, že Lattenbergovi nemají vzhledem
k nutnosti investic do technologií na dotčených pozemcích zájem o pronájem, pouze o koupi
pozemků. Nabízí cenu stanovenou ZO pro prodej pozemků v extravilánu tj. 13,50 za m². Po
projednání přijalo zastupitelstvo toto usnesení:
Usnesení 1/19/2012
ZO Skoronice ukládá starostovi obce zaslat současnému nájemci pozemků VSV a.s. Vracov
výpověď nájemní smlouvy dohodou ke dni 31. 12. 2012. V případě, že nájemce nebude
akceptovat dohodu, zajistí starosta ukončení nájemní smlouvy v termínu stanoveném
touto smlouvou. Dále zastupitelstvo ukládá starostovi obce vyvěšení záměru o prodeji
pozemků p.č. 228/6, 228/7, 227, 225, jejichž výměra k prodeji bude snížena o tu část
pozemků, které po geodetickém zaměření vybudovaných objektů kanalizace zůstanou
v majetku obce.
Hlasování č. 1: pro 6, proti 0, zdržel se 0
Usnesení 7/18/2012 bylo uloženo starostovi obce podepsání smlouvy o pronájmu obecního
sklepu.
Starosta přednesl program zasedání a navrhl změnu programu a to: bod č. 8 aby byl
předřazený před bod č. 2, dále přidat bod 9e) novela OZV – místní poplatky.
Program se změnami byl jednohlasně schválen.
Program:
1. Schválení programu, schválení ověřovatelů zápisu a kontrola usnesení
2. Schválení smluv mezi obcí Skoronice a mikroregionem Nový Dvůr – předfinancování
dotace na rekonstrukci studny
3. Rozpočtové opatření č. 7/2012
4. Hospodaření obce ke dni 31. října 2012
5. Příprava rozpočtu obce na rok 2013 a rozpočtového výhledu na léta 2014, 2015, 2016
6. Vyhlášení inventarizace majetku obce k 31.12. 2012 a schválení komisí
1

7.
8.
9.
a)
b)

Schválení odměn členům výborů, kteří nejsou členy zastupitelstva obce
Uložení kontroly kontrolnímu výboru – plnění usnesení zast. obce
Různé
informace o přípravě a financování projektů v roce 2013
vyhodnocení 1. etapy sanace kostela a rekonstrukce studny s úpravou
prostranství
c) informace o stavu prací a financování – ČOV, kanalizace v obci
d) kulturní a společenské akce do konce roku v obci a mikroregionu Nový Dvůr
e) OZV – místní poplatky
Starosta navrhl jako ověřovatele zápisu: Ing. Marii Půčkovou a Jitku Novotnou, zapisovatelku:
Marii Řihákovou. Výše uvedený návrh byl jednohlasně schválen.

Usnesení č. 2/19/2012
ZO Skoronice schvaluje program zasedání s výše uvedenými změnami a ověřovatele zápisu:
Ing. Marii Půčkovou a Jitku Novotnou, zapisovatelku: Marii Řihákovou.
Hlasování č. 2: pro: 6, proti 0, zdržel se 0
K bodu č. 2: Schválení smluv mezi obcí Skoronice a mikroregionem Nový Dvůr –
předfinancování dotace na rekonstrukci studny
Jde o projekt mikroregionu Nový Dvůr s názvem „Ubývá míst, kam chodívala pro vodu…“
rekonstrukce studní a úprava okolí. Podle původní dohody měl projekt kompletně realizovat
i financovat mikroregion Nový Dvůr. Před dokončením projektu vedení mikroregionu zjistilo,
že na financování projektu nemá prostředky. Proto obcím předložilo smlouvy o návratné
výpomoci na předfinancování projektu (v případě Skoronic jde o částku 93.420,-Kč) a
nevratnému příspěvku na spolufinancování – Skoronice -12.550,- Kč. Vzhledem k situaci, kdy
jiné řešení v době, kdy je projekt realizovaný neexistuje, navrhl starosta schválení smluv.
Obě výše uvedené částky je potřeba profinancovat ještě v letošním roce. Zapůjčené
prostředky se mikroregion ND zavazuje vrátit do 30. 11. 2013
Usnesení č. 2/19/2012
ZO Skoronice schvaluje výše uvedené smlouvy ZO ukládá starostovi projednat s vedením
mikroreagionu Nový Dvůr vrácení finančních prostředků v nejbližším termínu.
Hlasování č. 3: pro 6, proti 0, zdržel se 0
K bodu č. 3: Rozpočtové opatření č. 7/2012
Starosta obce seznámil přítomné s rozpočtovým opatřením číslo 7/2012 – navýšení příjmů i
výdajů o 0 Kč.
Usnesení č. 4/19/2012
ZO Skoronice schvaluje rozpočtové opatření číslo 7/2012 – navýšení příjmů i výdajů o 0 Kč
Hlasování č. 4: pro 6, proti 0, zdržel se 0
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K bodu č. 4: Hospodaření obce k 31. 10. 2012
Starosta seznámil přítomné s hospodařením obce k 31. 10. 2012, sdělil, že od současného
stavu na BÚ obce Skoronice je nutné odečíst částku cca 538 tis. /zbytek dotace Jmk na
kanalizaci/.
Příjmy 17.431.547,98 % plnění 89,20
Výdaje 16.302.383,52 % plnění 71.05
KZ u KB 3.933.829,97
Usnesení č. 5/19/2012
ZO Skoronice bere na vědomí hospodaření obce k 31. 10. 2012

K bodu č. 5: Příprava rozpočtu obce na rok 2013 a rozpočtového výhledu na léta 2014 až
2016
Návrh rozpočtu na rok 2013 projednal a upravil finanční výbor, jeho předkládaná podoba je
určená k vyvěšení a případnému připomínkování občanů. Rozpočet je sestavený jako
vyrovnaný, výši rozpočtu 18 222 000,00 Kč na straně příjmů i výdajů ovlivňují náklady na
dokončení kanalizace a kanalizačního sběrače. Rozpočtový výhled na léta 2014 – 2016 je už
očištěný od těchto nákladů a předpokládáme obvyklou výši rozpočtu.
Usnesení č. 6/19/2012
ZO Skoronice bere na vědomí informaci o rozpočtu na rok 2013 a rozpočtového výhledu na
léta 2014 – 2016 a ukládá starostovi obce zveřejnění těchto dokumentů na úřední desce.
K bodu č. 6: Vyhlášení inventarizace majetku obce k 31. 12. 2012 a složení komisí
Na základě zákona 563/1991 Sb., o účetnictví a vyhlášky č. 270/2010 Sb., o inventarizaci
majetku a závazků stanovuje starosta obce inventarizaci majetku k 31. 12. 2012 a navrhuje
složení komisí – plán inventur.
K zajištění inventarizace se zřizují tyto inventarizační komise:
UIK:
Předseda: ing. Marie Půčková
Členové:
Jitka Novotná
Miroslav Chytil
DIK č. 1- obecní úřad
Předseda: Jan Grombíř
Členové:
Stanislav Smištík
Lukáš Plachý
Božena Preisnerová
DIK č. 2 – hasičská zbrojnice-SDH
Předseda: Pavel Ticháček
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Členové:
František Kuchař
Václav Křížka
Stanislav Krist
DIK č. 3 – obecní knihovna
Předseda: Marek Vašíček
Člen:
Renáta Ticháčková
Likvidační komise:
Předseda: Marek Vašíček
Členové:
Pavel Ticháček
Miroslav Chytil

V příspěvkové organizaci MŠ Skoronice, jako předseda MŠ Jan Grombíř a ŠJ Jitka Novotná.
Usneseni č.7/19/2012
ZO Skoronice schvaluje plán inventur a složení inventarizačních a likvidační komisí.
Hlasování č. 5: pro 6, proti 0, zdržel se 0
K bodu č. 7: Schválení odměna členům výborů, kteří nejsou členy ZO
Dle ustanovení § 84, odst. 2, písm. v) zákona o obcích, ve znění pozdějších předpisů je
vyhrazeno zastupitelstvu obce rozhodovat o peněžitých plněních poskytovaných fyzickým
osobám, které nejsou členy zastupitelstva obce, a to za výkon funkce členů výborů.
V souladu s tímto ustanovením s přihlédnutím ke snížení odměn neuvolněných členů
zastupitelstva obce navrhl starosta odměnu paní Renatě Ticháčkové za výkon funkce členky
finančního výboru odměnu ve výši 500,- Kč a panu Aleši Rajsiglovi za výkon funkce člena
kontrolního výboru odměnu ve výši 500,- Kč. Tyto odměny náleží výše jmenovaným za výkon
funkcí v roce 2012 a jsou splatné v měsíci prosinci 2012.
Předseda finančního výboru Miroslav Chytil navrhl odměnu pro Renátu Ticháčkovou ve výši
Kč 1.000,-.
Hlasování č. 6 – odměna pro Renátu Ticháčkovou ve výši Kč 500,-, pro: 1, proti 5, zdržel se 0
Hlasování č. 7 – odměna pro R. Ticháčkovou ve výši Kč 1.000,-, pro 5, proti 0, zdržel se 0
Hlasování č. 8 – odměna pro Aleše Rajsigla ve výši Kč 500,-, pro: 6, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. 8/19/2012
ZO Skoronice schvaluje odměny za výkon funkce člena výboru v roce 2012 následovně:
Ranáta Ticháčková, členka finančního výboru 1.000,- Kč
Aleš Rajsigl, člen kontrolního výboru 500,- Kč
K bodu č. 8 Uložení kontroly kontrolnímu výboru – plnění usnesení zast. obce
Podle § 118 zákona o obcích plní kontrolní výbor úkoly, které mu uloží zastupitelstvo obce.
Zastupitelstvo obce ukládá kontrolnímu výboru kontrolu plnění usnesení zastupitelstva obce
za 2. pololetí roku 2012.
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Usnesení č. 9/19/2012
ZO Skoronice ukládá kontrolnímu výboru provést kontrolu plnění usnesení z.o. za 2.
pololetí 2012 a přeložit písemně výsledek kontroly na prosincovém zasedání zastupitelstva
obce.
K bodu č. 9
a) informace o přípravě a financování projektů v roce 2013
Rekonstrukce muzea a budování expozice Jízdy králů
10. prosince bude podepsána na SZIF smlouva o financování projektu, dotace z programu
Leader, která činí 660.000,- Kč.
Od tohoto termínu může obec čerpat uznatelné náklady. Zahájení realizace projektu se
připravuje na začátek prosince 2012 vyhlášením sběru exponátů do expozice a přípravou
výběrového řízení na stavbu - zahájení rekonstrukce budovy předpoklad v březnu 2013.
Samostatným projektem je příprava expozice podpořená ministerstvem kultury částkou
75 000,- Kč. Tato část projektu byla zahájena přípravou publikace „Jízda králů ve
Skoronicích“ a schůzkou se zástupkyní Vlastivědného muzea Kyjov Mgr. Martonovou. Před
zahájením rekonstrukce budovy muzea je potřebná úprava prostor ve škole a přestěhování
knihovny do budovy bývalé školy.
b) vyhodnocení 1. Etapy sanace kostela sv. Floriána
Minulý týden byla dokončena 1. etapa sanace kostela. Proti původnímu projektu došlo
k drobným změnám a vícepracím, které znamenaly mírné navýšení rozpočtu. Celkové
navýšení je asi 10 000,-, na jeho úhradě se podílí obec i farnost. Hodnota víceprací se udržela
na poměrně nízké výši díky pomoci občanů Skoronic, kteří na sanaci kostela odpracovali
desítky hodin.
Rekonstrukce studny s úpravou prostranství
Montáží čerpadla byl ve čtvrtek 22. 11. 2012 dokončený nekonečný příběh rekonstrukce
studny.
Ozelenění a úpravu prostranství udělají Lattenbergovi na jaře 2013. Výsledek je dobrý a
prostranství pod lípou zkrásnělo.
Nyní ještě aby se podařilo prostranství ubránit před vandaly.
c) informace o stavu prací a financování – ČOV, kanalizace v obci
Prostavěnost je cca 60 % z celkového množství prací. Vzhledem k výši nezaplacených faktur
omezuje MSO s.r.o. jako zhotovitel tempo prací a upozorňuje na reálnou možnost
nedodržení smluvně stanovené lhůty pro dokončení stavby. Proto navrhuje přerušení
výstavby do doby podepsání smlouvy o financování s MŽP tak, aby byla dodržena lhůta pro
výstavbu, která je 22 měsíců. Pro naši obec to znamená ohrožení lhůty pro zahájení
zkušebního provozu (31. 7. 2013) – požádáme MZe o posunutí termínu.
Financování:
Dotace – proběhla administrace a kontrola dokladů na SFŽP a projekt byl předán ke kontrole
na MF. V případě schválení dotace se předpokládá, že finanční prostředky budou uvolněny
snad v březnu roku 2013. Do této doby by měla být stavba financována z prostředků vratky
DPH (cca 7 milionů) a příspěvků obcí (cca 3 miliony)
Předpoklad finančních prostředků, kterými bude obec Skoronice v následujících letech
přispívat na ČOV. Podíl 400 000,- na rok 2013 by měly být poslední hotové peníze, které
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bude obec do projektu vkládat. Od 31. 3. 2014 do roku 2024 bude obec Skoronice částkou
zhruba 30 000,- čtvrtletně přispívat na splácení úvěru DSO od SFŽP ve výši 9 860 000, která je
doplněním zdrojů investora
d) kulturní a společenské akce do konce roku v obci a mikroregionu Nový Dvůr
Starosta seznámil přítomné s kulturními akcemi konané v letošním roce v naší obci i s akcemi
pořádanými mikroregionem Nový Dvůr.
18. 12. 2012 v 18.00 hodin se bude konat v sále obecního domu koncert studentek
konzervatoře
22. 12. 2012 v 17.00 hodin se bude konat tradiční předvánoční zpívání
31. 12. 2012 pořádá mikroregion Nový Dvůr pochod za prasátkem, tentokrát do SvatobořicMistřína
e) obecně závazná vyhláška – místní poplatky
S účinností od 1. 7. 2012 došlo k novelizaci zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve
znění pozdějších předpisů. K novelizaci došlo zákonem č. 174/2012 Sb., kterým se mění
zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č.
142/2012 Sb., o změně některých zákonů v souvislosti se zavedením základních registrů.
Novelizace přinesla především tyto zásadní změny: byl rozšířen okruh poplatníků, došlo ke
zvýšení horní hranice sazby poplatku, byla zavedena společná odpovědnost poplatníka a jeho
zákonného zástupce za zaplacení poplatku, obcím bylo pro účely řízení o místních poplatcích
umožněno čerpat některé referenční údaje z informačního systému evidence obyvatel.
V rámci novelizace výše uvedeného zákona bylo navrženo zvýšení sazby pro poplatníka za
provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálního odpadu na 400,- za kalendářní rok.
Usnesení 10/19/2012
ZO Skoronice ukládá starostovi zpracovat obecně závaznou vyhlášku o místních poplatcích
– navýšení poplatku za odpad na Kč 400,- za poplatníka za kalendářní rok
Na závěr poděkoval starosta všem přítomným za účast a v 19.50 zasedání ukončil.

Jan Grombíř
starosta
Ověřovatelé zápisu: Ing. Marie Půčková
Jitka Novotná
Zapsala: Marie Řiháková
Ve Skoronicích 30. 11. 2012
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