Zápis
z 21. zasedání ZO Skoronice konaného dne 28. 2. 2013 od 17.00 hodin
-----------------------------------------------------------------------------------------Přítomni: Jan Grombíř, Marek Vašíček, Jitka Novotná, Lukáš Plachý, Ing. Marie Půčková,
Miroslav Chytil, Pavel Ticháček
Pavel Ticháček se dostavil v 17.15 hodin tj. od projednávání bodu č. 3
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 vyplynul jeden úkol:
Usnesení č. 9/20/2012 ZO Skoronice schvaluje příspěvek na úhradu ztráty provozu konírny
ve výši Kč 20.000,- a pověřuje starost obce o projednání neúčasti obce Skoronice na výše
uvedeném projektu v příštích letech, starosta podá zprávu na příštím zasedání. Z důvodu,
že od posledního zasedání ZO Skoronice se zasedání starostů MND neuskutečnilo, se
kontrola usnesení výše uvedeného bodu přesouvá na příští zasedání.
Starosta přednesl program, který byl jednohlasně schválen.
Program:
1. Schválení programu, schválení ověřovatelů zápisu a kontrola usnesení
2. Hospodaření obce ke dni 31. 12. 2012
3. Rozpočtové opatření č. 10/2012
4. Rozpočtové opatření č. 1/2013
5. Projednání návrhu rozpočtu mikroregionu Nový Dvůr na rok 2013
6. Vyhlášení grantů obce Skoronice na rok 2013
7. Zpráva ÚIK a schválení výsledku inventarizace obecního majetku ke dni 31. 12. 2012
8. Projednání smlouvy o finančním daru obce jako příspěvku na nákup sanitky pro
nemocnici Kyjov
9. Schválení dodatku smlouvy na nákup knih
10. Projednání prodeje obecních pozemků v trati Polednisko
11. Různé
a) podané a schválené projekty – informace o stavu
b) další aktivity a práce v obci
Usnesení č. 1/21/2013
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. 2/21/2013
ZO Skoronice schvaluje ověřovatele zápisu Lukáše Plachého a Pavla Ticháčka, jako
zapisovatelku: Marii Řihákovou
Hlasování č. 2: pro 6, proti 0, zdržel se 0
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K bodu č. 2. Hospodaření obce ke dni 31. 12. 2012
Starosta seznámil přítomné s hospodařením obce ke dni 31. 12. 2012.
Příjmy 19.238.772.23 % plnění 98.13
Výdaje 19.426.855.28 % plnění 84.43
KZ u KB 3.200.364.30
K bodu č. 3. Rozpočtové opatření č. 10/2012
Starosta seznámil přítomné s rozpočtovým opatřením č. 10/2012 - navýšení příjmů i výdajů o
0 Kč, které bylo jednohlasně schváleno.
Usnesení č. 3/21/2013
ZO Skoronice schvaluje rozpočtové opatření číslo 10/2012 – navýšení příjmů i výdajů o 0 Kč
Hlasování č. 3: pro 7, proti 0, zdržel se 0
K bodu č. 4. Rozpočtové opatření číslo 1/2013
Starosta seznámil přítomné s rozpočtovým opatřením č. 1/2013 – navýšení příjmů i výdajů o
43.000,- Kč, které bylo jednohlasně schváleno.
Usnesení č. 4/21/2013
ZO Skoronice schvaluje rozpočtové opatření číslo 1/2013 – navýšení příjmů i výdajů o
43.000,- Kč
Hlasování č. 4: pro 7, proti 0, zdržel se 0
K bodu č. 5. Projednání návrhu rozpočtu mikroregionu Nový Dvůr na rok 2013
Starosta seznámil přítomné s návrhem rozpočtu mikroregionu Nový Dvůr na rok 2013 a
rozpočtovým výhledem na léta 2014 – 2013, které byly vyvěšeny na úřední desce OÚ
Skoronice i v elektronické podobě v době od 12. 12. 2012 do 27. 12. 2012.
Usnesení č. 5/21/2013
ZO Skoronice bere na vědomí rozpočet na rok 2013 a rozpočtový výhled na léta 2014-2016
mikroregionu Nový Dvůr
K bodu č. 6. Vyhlášení grantů obce Skoronice na rok 2013
V roce 2013 byla na granty obce vyčleněna v rozpočtu částka Kč 70.000,-. Granty budou
poskytnuty podle pravidel stanovených zastupitelstvem obce na základě posouzení projektů
předložených žadateli. Projektové žádosti mohou zájemci o dotaci podávat v době od 4. 3.
do 30. 3. 2013, na později podané žádosti nebude brán zřetel.
Usnesení č. 6/21/2013
ZO Skoronice schvaluje vyhlášení grantů obce Skoronice na rok 2013 a ukládá starostovi
informovat občanská sdružení a spolky o vyhlášení grantů
Hlasování č. 5: pro 7, proti 0, zdržel se 0
K bodu č. 7. Zpráva UIK a schválení výsledku inventarizace obecního majetku ke dni
31. 12. 2012
Předsedkyně UIK ing. Marie Půčková seznámil přítomné s inventarizační zprávou za rok 2012,
Inventarizace proběhla řádně, podklady byly připraveny a ověřeny na skutečnost, rozdíly
zjištěny nebyly.
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Usnesení č. 7/21/2013
ZO Skoronice schvaluje výsledky inventarizace obecního majetku ke dni 31. 12. 2012 bez
výhrad.
K bodu č. 8. Projednání smlouvy o finančním daru obce jako příspěvku na nákup sanitky
pro nemocnici Kyjov
Nemocnice Kyjov žádá obce Kyjovska o příspěvek na koupi sanitky. Dle informací z porady
starostů zakoupí jednu sanitku město Kyjov, na druhou se mají složit obce Kyjovska. Důvody
žádosti jsou uvedeny v příloze.
Usnesení č. 8/21/2013
ZO Skoronice schvaluje darovací smlouvu s Nemocnicí Kyjov, výši příspěvku obce stanovilo
na 10.000,- Kč a pověřilo starostu obce k podpisu smlouvy.
Hlasování č. 6: pro 7, proti 0, zdržel se 0
K bodu č. 9. Schválení dodatku smlouvy na nákup knih
Obec Skoronice přispívá každoročně obec částkou 10 000,- Kč na nákup knih do obecní
knihovny. V minulých letech se celá částka posílala na účet města Hodonín, které takto
soustředěné prostředky z obcí převádí město na účet prodejny knih paní Dvořákové, čímž se
získá větší sleva na knihy. Jednotlivé tituly si vybírá paní knihovnice, především podle zájmu
čtenářů. V letošním roce se dohodlo, že do Hodonína se zašle jen 8 000,- Kč, zbývající
2 000,- Kč bude mít k dispozici paní knihovnice na nákup především regionální literatury a
doporučené školní četby zajišťované třeba i formou nákupu v antikvariátu.
Usnesení č. 9/21/2013
ZO schvaluje dodatek smlouvy na nákup knih s Městem Hodonín a na nákup stanovuje
částku 8.000,- Kč. Částku 2 000,- Kč bude mít k dispozici knihovnice Renata Ticháčková na
nákup regionální literatury a doporučené školní četby. Paní knihovnice zpracuje pro
zastupitelstvo přehled výpůjček z z knižního fondu obecního knihovny Skoronice a
výměnného fondu. Zastupitelstvo ukládá starostovi uzavření dodatku smlouvy s městem
Hodonín.
Hlasování č. 7: pro 7, proti 0, zdržel se 0
K bodu č. 10. Projednání prodeje obecních pozemků v trati Polednisko
Rozhodnutím zastupitelstva obce Skoronice byl v době od 21. 12. 2012 do 7. 1. 2013
vyvěšený záměr č.13/2012 o prodeji části pozemků v trati Polednisko. Jedná se o parcely
číslo 228/6; 228/7; 225 a 227. O odkup těchto pozemků projevili zájem VSV a.s. Vracov a
Lukáš a Svatopluk Lattenbergovi, Skoronice 186. Oba zájemci nabídli cenu 13,50 Kč/m².
Přiložený geometrický plán zobrazuje plochu k prodeji, z celkové výměry parcel je odečtena
plocha zařízení pro odvod splaškových vod.
Usnesení č. 10/21/2013
Zastupitelstvo obce Skoronice schvaluje prodej pozemků v trati Polednisko dle přiloženého
geometrického plánu č. 349-33/2013. Níže uvedené parcely vznikly rozdělením pozemků
p.č. 228/6; 228/7; a 227. Zastupitelstvo obce schvaluje prodej pozemku p. č. 228/10 o
výměře 16 916 m², pozemku p.č. 227/1 o výměře 4 514 m² a pozemku p.č. 228/7 o výměře
1642 m² tj. celkem 23 072 m² za cenu 13, 50/m² celková cena 311 472,- Kč panu Lukášovi
Lattenbergovi, Skoronice 186. Zastupitelstvo obce schvaluje prodej pozemku p. č. 228/6 o
výměře 18 726 m², pozemku p.č. 228/13 o výměře 665 m² a pozemku p.č. 227/2 o výměře
3672 m² tj. celkem 23 063 m² za cenu 13, 50/m² celková cena 311 350,50 Kč panu
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Svatoplukovi Lattenbergovi, Skoronice 186. Zastupitelstvo schvaluje prodej pozemku p.č.
225 o výměře 1480 m² za cenu 13,50 m², celková cena 19 980,- Kč Svatoplukovi a Lukášovi
Lattenbergovi. Zastupitelstvo obce ukládá starostovi obce uzavření kupní smlouvy dle
tohoto usnesení. Dále ukládá starostovi projednat s VSV a.s. Vracov řešení ve věci
stávajícího nájmu a vodovodních vrtů. Kupující uhradí náklady na zpracování
geometrického plánu a náklady s převodem.
Hlasování č. 8: pro 7, proti 0, zdržel se 0
K bodu 11. Různé
a/ podané a schválené projekty – informace o stavu
DOKONČENÉ 2012:
Oprava studny a úprava prostranství Na Kanále-projekt mikroregionu Nový Dvůr
podpořený z programu Leader Plus MAS Kyjovské Slovácko v pohybu. Realizace proběhla
podle schválené dokumentace, schází dokončit výsadbu zeleně, kterou provedou
Lattenbergovi v jarních měsících. V polovině dubna uspořádá mikroregion Nový Dvůr
cyklistický výlet, při kterém proběhne slavnostní odhalení projektu ve všech obcích
mikroregionu. Náklady na projekt Skoronice činily cca 100 000,- Kč, příspěvek obce činil
12 500,- Kč. Podrobné vyúčtování projektu dosud není k dispozici.
Příprava expozice Jízdy králů – projekt podpořený MK ČR. Projekt je realizovaný a
vyúčtovaný – celkové náklady projektu byly 120 000,- Kč, dotace MK činila 75 000,- .
Výstupy projektu:
- publikace Barevný klepot kopyt
- zpracovaná koncepce expozice Jízdy králů v muzeu
- fotoaparát Nikon + blesk
- výpočetní technika do muzea – notebook, dataprojektor, promítací plátno, televize
PODPOŘENÉ A PŘIPRAVOVANÉ K REALIZACI V ROCE 2013:
Rekonstrukce budovy muzea, vytvoření expozice Jízdy králů a rozšíření stávající expozice
lidového bydlení (podpořeno částkou cca 650 000 z MAS Kyjovské Slovácko)– probíhá
výběrové řízení, v pondělí 4. března bude jednání výběrové komise, která vybere
nejlepší nabídku – komisi navrhuji ve složení Jan Grombíř, Marek Vašíček, Miroslav Chytil.
Stavební práce na rekonstrukci muzea by měly trvat dva až tři měsíce, zahájení
předpokládám v měsíci květnu. Zároveň s rekonstrukcí budova budou probíhat přípravné
práce na tvorbě obou expozic, slavnostní otevření plánujeme na 8. září 2013 při příležitosti
sjezdu rodáků.
Jízda králů (podpořena dotací MK ČR částkou 95 000,- Kč). Jízda se bude konat v neděli
8. září 2013, předpokládané náklady jsou cca 140.000,- Kč
Územní plán obce (dotace Jmk ve výši 80 000,- Kč, celkové náklady 230 000,-. Práce na
tvorbě územního plánu pokračují podle harmonogramu, veřejné projednávání dle zákona se
uskuteční ve druhém pololetí roku 2013
PROJEKTY ROKU 2013 REALIZOVANÉ Z VLASTNÍCH PROSTŘEDKŮ OBCE:
Dokončení opravy kostela – realizace duben-květen 2013, předpokládané náklady
cca 250 000, polovinu uhradí farnost, polovinu obec.
Komunikace Dědina - bylo vyhlášené výběrové řízení na realizaci, předpokládané náklady
cca 2 miliony korun. Realizace květen, červen 2013
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NOVĚ PODANÉ ŽÁDOSTI O DOTACI
Rekonstrukce 2.NP bývalé školy na knihovnu, klubovny + nové sociální zařízení. Žádost byla
podána do dotačního titulu MMR-program obnovy a rozvoje venkova. Předpokládané
náklady činí 980 000,-, maximální výše podpory je 400 000,-. Rozhodnutí o podpoře projektu
očekáváme nejpozději do konce dubna 2013.
Rekonstrukce 1.NP bývalé školy – mateřská školka, přístřešek, zpevněné plochy + nové
dětské hřiště. Projekt dokončujeme ve spolupráci s firmou V ateliér Veselí nad Moravou
(rozdělení původní projektové dokumentace do dvou samostatných projektů) a firmou
Future managment (zpracovatel a garant projektové žádosti). Náklady předpokládáme ve
výši do 3 miliónů korun, v případě podpoření žádosti můžeme dostat až 85% uznatelných
nákladů. Projekt by obec musela předfinancovat, což předpokládá vyřízení překlenovacího
úvěru.
NOVĚ VYPSANÉ DOTACE:
Jihomoravský kraj - Podpora projektů v oblasti nemateriálních statků zapsaných do
Reprezentativního seznamu nemateriálního kulturního dědictví lidstva (UNESCO).
Podání žádosti do 15. března 2013, dotace výši 90% uznatelných nákladů. Můžeme žádat až
200 000,- na kroje a krojové součásti, propagaci akcí souvisejících s Jízdou králů, publikaci,
semináře a workshopy apod. Projektovou žádost zpracovává starosta obce
Jihomoravský kraj - Podpora v oblasti odkanalizování a čištění odpadních vod. Možnost
získat 70% dotaci na odkanalizování. Žádosti je možné podávat průběžně v roce 2013, horní
hranice dotace je 10 miliónů korun. Zvažujeme podání žádosti na vybudování kanalizace
v lokalitě u mateřské školky (školka, obchod, hospoda, Stolařství Petr Holcman) a její
napojení na novou kanalizaci na Dědině. Projekt je zpracovaný, je podána žádost o územní
řízení, předpokládané náklady jsou cca 1 200 000,-. Možnost podání projektu byla
konzultována na odboru životního prostředí Jmk, ing. Hubáčková doporučuje využít dotace
na realizaci odkanalizování výše uvedené lokality.
b) další aktivity a práce
Ve čtvrtek 21. 2.2013 proběhl za účastí Lesů ČR (správce toku) a odboru životního prostředí
MěÚ Kyjov průzkum stavu vegetace na březích Hruškovice. Stromy určené ke kácení – suché,
rostoucí přímo v řečišti, polámané či poškozené bobrem - jsou označené červenou reflexní
barvou - můžeme vytěžit v době vegetačního klidu v průběhu letošního a příštího roku.
Vytěžené dřevo je majetkem vlastníků dotyčných pozemků. Část pozemků na kterých se
bude kácet je obecní, část pozemků je ve vlastnictví většího množství občanů Skoronic,
Milotic či obce Milotice. Kácení stromů může zajistit a koordinovat obec, případně je možné
zajistit těžbu prostřednictvím správce toku – Lesy ČR. Těžbu by provedli na vlastní náklady,
dřevo by zůstalo majetkem vlastníků pozemků. V případě těžby prostřednictvím společnosti
Lesy ČR je problém v termínu. Firma by kácení musela zařadit do plánu prací a ty by proběhly
nejspíše příští rok. Návrh na způsob těžby zpracuje starosta obce.
Dále starosta seznámil přítomné se stavem financování kanalizace a kanalizačního sběrače.
Stave pozemkových úprav: bylo zasláno 48% žádostí na pozemkové úpravy z požadovaných
50%. Zámecké vinařství Bzenec přislíbilo, že vloží do pozemkových úprav pozemky, které
nakoupilo v k.ú. Skoronice.
Na závěr poděkoval starosta všem přítomným za účast a v 19.20 hodin zasedání ukončil.
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Zapsala: Marie Řiháková
Ověřovatelé zápisu:

Lukáš Plachý
Pavel Ticháček

Jan Grombíř
starosta
Ve Skoronicích 7. 3. 2013
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