Zápis
z 23. zasedání ZO Skoronice konaného dne 30. května 2013 od 18.00 hodin
-------------------------------------------------------------------------------------------------Přítomni: Jan Grombíř, Marek Vašíček, Jitka Novotná, Miroslav Chytil, Lukáš Plachý, Pavel
Ticháček, Ing. Marie Půčková
Pavel Ticháček – odešel po projednání bodu číslo 2 do zaměstnání
Ing. Marie Půčková se dostavila od projednávání bodu číslo 11 a
K bodu číslo 1. Schválení programu, schválení ověřovatelů zápisu a kontrola usnesení
Zahájení provedl starosta obce Jan Grombíř, přivítal přítomné a konstatoval přítomnost
nadpoloviční většiny členů ZO Skoronice.
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 – všechny úkoly z minulého zasedání byly splněny.
Starosta přednesl program, který byl jednohlasně schválen.
PROGRAM:
1. Schválení programu, schválení ověřovatelů zápisu a kontrola usnesení
2. Hospodaření obce ke dni 30. 5. 2013
3. Rozpočtové opatření č. 5/2013
4. Rozpočtové opatření č. 6/2013
5. Schválení provozování kanalizace společností VaK Hodonín
6. Schválení závěrečného účtu obce za rok 2012
7. Projednání závěrečného účtu za rok 2012 mikroregionu Nový Dvůr
8. Projednání závěrečného účtu za rok 2012 DSO Kelčany, Milotice, Skoronice…..
9. Projednání závěrečného účtu DSO Severovýchod
10. Změna stanov mikroregionu Nový Dvůr
11. Různé
a) Informace o probíhajících projektech
b) Připravované projekty a jejich financování
c) Mikroregion Nový Dvůr – informace o činnosti
d) Informace o přípravě sjezdu rodáků
e) Odpadové hospodářství 2010-2012
Usnesení č. 1/23/2013
ZO Skoronice schvaluje program zasedání
Hlasování č. 1: pro 6, proti 0, zdržel se 0
Starosta navrhl jako ověřovatele zápisu Miroslava Chytila a Marka Vašíčka, jako
Zapisovatelku: Marii Řihákovou.
Usnesení č. 2/23/2013
ZO Skoronice schvaluje ověřovatele zápisu Miroslava Chytila a Marka Vašíčka,
jako zapisovatelku: Marii Řihákovou.
Hlasování č. 2: pro 6, proti 0, zdržel se 0
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K bodu číslo 2. Hospodaření obce ke dni 30. 5. 2013
Starosta seznámil přítomné s hospodařením obce k 30. 5. 2013.
Stav finančních prostředků + rámcový předpoklad financování 2013
KANALIAZACE:
Platby:
Vlkoš - podíl dle smlouvy
vyfakturováno do 27.5.2013
zbývá fakturovat – do konce stavby
zaplaceno
do 27. 5. 2013
zbývá k úhradě ( fakturace)

5 757 303,4 981 987,775 316,4 981 986,775 317,-

Milotice – podíl dle smlouvy
vyfakturováno do 27. 5. 2013
zbývá fakturovat – do konce stavby
zaplaceno do 27. 5. 2013
zbývá k úhradě (fakturace)

2 132 663,1 845 336,287 327,1 845 333,287 330,-

Zdroje financování:
Stav financí na účtu obce 27. 5. 2013:
Vlkoš – zbývá k úhradě
Milotice – zbývá k úhradě

6 514 000,
775 316,287 330,-

Aktuální finanční zdroje celkem:
+ příjmy z RUD ( do konce roku 2013)
Předpokládané finanční zdroje 2013
Předpokládané mimoprovozní výdaje 2013:
fakturace Strabag – dokončení kanalizace
Aqua Procon – dozor + inženýrská činnost
Strabag – komunikace Dědina
Rekonstrukce muzeum – spolufinancování
Oprava kostela – spolufinancování
Územní plán obce –spolufinancování
Chodník Pastvisko
Ostatní spolufinancování (sjezd rodáků, Jízda králů… )
Splátky úvěru na kanalizaci
Finanční prostředky k zůstatek
+ příjmy z RUD
Finanční prostředky 2013 po odečtu mimoprovozních výdajů
Provozní výdaje 2013- červen-prosinec (mzdy, odvody, energie, MŠ)
Zůstatek finančních prostředků na konci roku 2013
2. NP škola (knihovna+klubovny+sociální zařízení )
(Požádáno o 100 % dotaci Nadace ČEZ – dotační titul Podpora regionů)

7 576 646,2 518 855,10 095 501,3 400 000,280 000,2 480 670,250 000,200 000,100 000,100 000,100 000,300 000,365 000,2 518 855,2 883 855,1 750 000,1 133 000,- 865 000,-

Zdroje RUD (rozpočtové určení daní) :
2012
2013
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(předpoklad dle skutečnosti 1.Q. )

4 171 270,4 180 000,-

2013
(dosavadní skutečnost)
1.Q.
2. Q.
(duben+květen)
Zbývající předpokládané příjmy z RUD do konce roku

1 045 145,616 000,2 518 855,-

Usnesení č. 3/23/2013
ZO Skoronice bere na vědomí hospodaření obce Skoronice ke dni 30. 5. 2013
K bodu č. 3. Rozpočtové opatření č. 5/2013
Starosta seznámil přítomné s rozpočtovým opatřením číslo 5/2013 – navýšení příjmů i výdajů o 0 Kč.
Výše uvedené rozpočtové opatření bylo jednohlasně schváleno.
Usnesení č. 4/23/2013
ZO Skoronice schvaluje rozpočtové opatření číslo 5/2013 – navýšení příjmů i výdajů o 0 Kč.
Hlasování č. 3: pro 5, proti 0, zdržel se 0
K bodu č. 4. Rozpočtové opatření číslo 6/2013
Účetní Marie Řiháková seznámil přítomné s rozpočtovým opatřením číslo 6/2013 – navýšení příjmů i
výdajů o 66.000,- Kč. Výše uvedené rozpočtové opatření bylo jednohlasně schváleno.
Usnesení č. 5/23/2013
ZO Skoronice schvaluje rozpočtové opatření číslo 6/2013 – navýšení příjmů i výdajů o 66.000,- Kč.
Hlasování č. 4: pro 5, proti 0, zdržel se 0
K bodu č. 5. Schválení provozování kanalizace společností Vak Hodonín

Předpokladem pro povolení zahájení zkušebního provozu, které uděluje vodoprávní úřad
MěÚ Kyjov, je uzavření smlouvy o provozování kanalizace. Po projednání možností
provozování v rámci DSO Kelčany, Milotice, Skoronice, Vacenovice, Vlkoš (budování
kanalizace spolufinancují obce Milotice a Vlkoš) bylo přijato usnesení, že provozovatelem
kanalizace ve zkušební době společnost VaK Hodonín. Zkušební provoz bude probíhat 12
měsíců,zahájení zkušebního provozu bude od 1. 7. 2013. Na trvalého provozovatele
kanalizace bude následně vypsané výběrové řízení společné pro kanalizaci Skoronice a ČOV
Milotice.
Usnesení č. 6/23/2013
ZO Skoronice schvaluje smlouvu o provozování kanalizace v obci se společností Vodovody
a kanalizace Hodonín, a.s. Purkyňova 2, čp. 2933, IČO: 494544, DIČ: CZ49454544
Hlasování č. 5: pro 5, proti 0, zdržel se 0
K bodu č. 6. Schválení závěrečného účtu obce za rok 2012
Starosta seznámil přítomné se Závěrečným účtem obce Skoronice za rok 2012, /členové ZO
obdrželi Závěrečný účet el. poštou zároveň s pozvánkou na zasedání/ výše uvedený
závěrečný účet byl zveřejněn na úřední desce OÚ Skoronice i v elektronické podobě ode dne
14. 5. 2013 do 29. 5. 2013 a nebyly vzneseny žádné připomínky. Zároveň se Závěrečným
účtem seznámil přítomné s výsledkem hospodaření za rok 2012, který se vypočítá jako rozdíl
výnosů, účtovaných na účtech třídy 6 a nákladů účtovaných na účtech třídy 5.
V roce 2012 činily náklady – tř. 5 - 4.394.417.88 Kč, výnosy – tř. 6 – 5.023.814.83 Kč, rozdíl
629.396.95 Kč – zisk – hospodářský výsledek.
Výše uvedený Závěrečný účet obce Skoronice k 31. 12. 2012 včetně výsledku hospodaření –
zisk ve výši 629.396.95 za rok 2012 byly jednohlasně schváleny bez výhrad a připomínek.
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Usnesení č. 7/23/2013
ZO Skoronice schvaluje Závěrečný účet obce Skoronice k 31. 12. 2012 včetně výsledku
hospodaření – zisk ve výši Kč 629.396.95 za rok 2012 bez výhrad a připomínek.
Hlasování č. 6: pro 5, proti 0, zdržel se 0
K bodu č. 7. Projednání Závěrečného účtu za rok 2012 mikroregionu Nový Dvůr
Starosta seznámil přítomné se Závěrečným účtem mikroregionu Nový Dvůr za rok 2012, výše
uvedený Závěrečný účet byl zveřejněn na úřední desce OÚ Skoronice ode dne 29. 4. 2013 do
dne 13. 5. 2013 a to i v elektronické podobě.
Usnesení č. 8/23/2013
ZO Skoronice bere na vědomí Závěrečný účet mikroregionu Nový Dvůr za rok 2012
K bodu č. 8. Projednání Závěrečného účtu za rok 2012 DSO Kelčany, Milotice, Skoronice,
Vacenovice, Vlkoš
Starosta seznámil přítomné se Závěrečným účtem DSO Kelčany, Milotice, Skoronice,
Vacenovice, Vlkoš za rok 2012, výše uvedený Závěrečný účet byl zveřejněn na úřední desce
OÚ Skoronice ode dne 26. 4. 2013 do 13. 5. 2013 a to i v elektronické podobě.
Usnesení č. 9/23/2013
ZO Skoronice bere na vědomí Závěrečný účet DSO Kelčany, Milotice, Skoronice,
Vacenovice, Vlkoš za rok 2012
K bodu č. 9. Projednání Závěrečného účtu za rok 2012 DSO Severovýchod
Starosta seznámil přítomné se Závěrečným účtem DSO Severovýchod za rok 2012, který byl
zveřejněn na úřední desce OÚ Skoronice ode dne 15. 5. 2013 do 30. 5. 2013.
Usnesení č. 10/23/2013
ZO Skoronice bere na vědomí Závěrečný účet DSO Severovýchod za rok 2012
K bodu č. 10. Změna stanov mikroregionu Nový Dvůr
Zákon č. 239/2012 nově stanoví, že účetní závěrky dobrovolných svazků obcí schvalují jejich
orgány ustavené k výkonu této působnosti (tyto orgány mají nejméně tři členy). Stanovy
mikroregionu se tedy mění:
1) do orgánů svazku přidat- Rada pro schvalování účetní závěrky
2) vložit článek XV.:Rada pro schvalování účetní závěrky
Usnesení č. 11/23/2013
ZO Skoronice schvaluje změnu stanov mikroregionu Nový Dvůr
Hlasování č. 7. Pro 5, proti 0, zdržel se 0
K bodu č. 11. Různé
a/ Informace o probíhajících projektech
Kanalizace:
Po prvním neúspěšném pokusu o úpravu koryta náhonu podle projektové dokumentace, byla
změněna technologie pokládky žlabovek a zkrácení úseku zpevněné části dna koryta náhonu.
V úseku, který bude osazený betonovými žlabovkami dojde ke změně technologie při pokládání
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žlabovek. Písek bude „zabalený“ do geotextilie, která by měla zabránit jeho vymývání a zajistit
relativní stabilitu dna koryta. Z důvodu nutnosti dodržení finančních nákladů na stavbu se zpevněná
část dna koryta (betonové žlabovky) zkrátí o 200m, což představuje úsporu cca 200 000,- Kč.
Záměrem je zpevnit celý průběh koryta po odlučovací komoru na Zelnicách. Investor upřednostňuje
pevné a udržovatelné dno i v části za pódiem. V místech, kde nebude zpevněné koryto dojde k jeho
reprofilaci. To znamená vytvarování koryta, zpevnění dna hlínou a osetí břehů trávou. Ušetřené
finanční prostředky – po odečtení zvýšených nákladů na materiál a práci s geotextilií – jsou
předpokládané v řádu desítek tisíc. Tyto prostředky by měly sloužit k úhradě dosavadních víceprací.
Čistírna odpadních vod:
Dle vyjádření zhotovitele bude předčasné užívání čistírny spuštěno dne 1. června 2013.
V měsíci červnu bude probíhat zkušební čištění pouze pro obce Milotice a Vacenovice, Skoronice se
mohou připojit v červenci. Na středečním kontrolním dnu konstatoval zástupce VaK ing. Kozlík, že
technologie montovaná na milotické čističce patří k nejmodernějším v ČR. Připojení Skoronic musí
předcházet:
- kolaudace dvou nových částí kanalizace v Miloticích a povolení zkušebního provozu vodoprávním
úřadem Kyjov. Zajistí AP pan Lojan – termín 20. června 2013
- zpracování provozního a kanalizačního řádu.
Doklady zajistí provozovatel VaK Hodonín, o náklady na jejich zhotovení se podělí investor (stará část
kanalizace) a zhotovitel díla fi. Strabag uhradí ze smlouvy o dílo náklady na zpracování dokumentů na
novou část kanalizace a sběrač. Z funkce předsedy DSO odstoupil pan Jaroslav Kozák, novým
předsedou byl zvolený vlkošský zastupitel ing. Pavel Nenička.
Komunikace Dědina:
Celkové náklady na stavbu činí 2 480 000,-. Práce probíhají podle harmonogramu, pravděpodobné
ukončení stavby je 10. červen. Ve středu 5. června začne práce finišer, finální vrstva se bude pokládat
v pátek 7. června. Komunikace Dědina je budována podle projektové dokumentace z roku 2008,
součástí projektu je i budování chodníků, odstavných parkovacích pruhů a úprava zeleně před domy.
Vzhledem k výši předpokládaných nákladů (cca 8 milionů) je realizace tohoto projektu v nejbližších
letech nereálná. Nutné (provizorní) úpravy před domy mohou provádět majitelé nemovitostí na
vlastní náklady.
Kostel sv. Floriána:
Výměna 4 ks vitrážových oken, oplechování střechy nad sakristií, opravy žlabů a jejich ochranu před
padajícím listím zaplatili farníci, případně farnost Vlkoš ze sbírek. V úterý 28. 5.2013 proběhla
schůzka se zástupcem zhotovitele stavby fi. PRINS Přerov ohledně dohody na pokračování sanačních
prací -nanesení vnějších omítek, osekání a po vysušení nanesení vnitřních omítek. Farní rada rovněž
nechala zpracovat kalkulaci na podřezání sakristie. Náklady na podřezání činí 30 000,- Kč včetně
DPH. Financování předpokládáme z obecního rozpočtu. Pro farnost Vlkoš zpracoval starosta
projektovou žádost na další opravy na kostele do dotačního titulu Program rozvoje venkova MAS
Kyjovské Slovácko v pohybu. Projekt byl podpořený částkou cca 600 000,- Kč. Náplní projektu je
rekonstrukce elektroinstalace a osvětlení, výměna dvou nebo tří oken, kompletní rekonstrukce
hromosvodu, vybudování komunitní místnosti za sakristií. Projekt bude předfinancovávat a
spolufinancovat (10%) farnost. Do dnešního dne přispěli skoronští občané na opravy kostela formou
sbírek, vína, vstupného částkou cca 500 000,- Kč. Starosta navrhl, aby výměnu jednoho okna za
vitrážové zaplatila obec.
Muzeum:
Rekonstrukce probíhá podle harmonogramu s drobnými odchylkami proti původnímu projektu, které
si vynutilo rozvržení expozice. Ukončení stavebních prací předpokládám do konce měsíce června.
Nejpozději od 15. července 2013 započne instalace obou expozic.
Část exponátů je připravena – buď nákupem (figuríny, audiovizuální technika) nebo dary (keramika,
kříže, sedlo na koně, kroje aj). Na doplnění exponátů spolupracuje obec s Vlastivědným muzeem
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v Kyjově a Kulturním a vlastivědným sdružením Skoronice. Částka cca 120 000,- , kterou jsme uspořili
výběrovým řízením na stavební práce, byla přesunuta na nákup exponátů a práce Vlastivědného
muzea Kyjov.

b/ připravované projekty a jejich financování
Pozemkové úpravy
49,5 % je současný stav výměry pozemků, jejichž vlastníci požádali o pozemkové úpravy.
Věřím, že během června získáme chybějící cca 3 ha a v 2. polovině roku zahájíme pozemkové úpravy
v katastru obce Skoronice.
Budova bývalé školy
1.NP
Projektová žádost na zásadní rekonstrukci prostor mateřské školky, úpravu okolí a vybudování
nového dětského hřiště je podána do ROP Jihovýchod. Rozpočet rekonstrukce je 3 900 000,- ,
v případě podpoření žádosti může obec obdržet až 85% dotaci. Výsledek dotačního řízení by měl být
známý do poloviny června 2013.
2.NP
Dnes byla odeslána žádost o dotaci na Nadaci ČEZ, dotační titul Podpora regionů. Náklady na
kompletní rekonstrukci bývalých tříd a sborovny na knihovnu a klubovny a vybudování sociálního
zařízení přijde na cca 860 000,-. V případě podpory žádosti činí dotace 100% nákladů. Výsledek
dotačního řízení by měl být známý do konce měsíce července. Vzhledem k prázdninám
a možnosti zahájení prací od začátku července uvažujeme o zahájení rekonstrukce i bez vědomí o
úspěchu žádosti. V případě, že by obec dotaci nedostala, náklady na provedené práce by šly na vrub
obce.
Usnesení č.12/23/2013
Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu starosty obce o připravovaném projektu rekonstrukce
jedné třídy v 2.NP bývalé školy na knihovnu. Z diskuze o realizaci projektu vyplynula shoda
zastupitelů na provedení této rekonstrukce bez ohledu na výsledek žádosti o dotaci podanou do
dotačního titulu Nadace ČEZ. Předpokládaný rozsah rekonstrukce (knihovna, kuchyňka,
zdravotechnika, elektrická instalace a výměna oken v jedné třídě) v nákladech cca 550 000,- bude
předmětem schválení na příštím jednání zastupitelstva.
c/ Mikroregion Nový Dvůr – informace o činnosti
Práce vedení mikroregionu se mírně zlepšila. Byly spuštěny nové webové stránky, které jsou
pravidelně aktualizovány. Nové expozice v konírně je zajímavá a docela navštěvovaná.
Díky úhradě mezd pracovníků expozice v prostředků ÚP počítá rozpočet s maximální ztrátou
10 000,- Kč. Byl dokončený a slavnostně otevřený projekt rekonstrukce studní, probíhá archeologický
průzkum na Nákle a je podána žádost o dotaci na vybudování rozhledny tamtéž. V sobotu 23. června
2013 bude na ratíškovickém Jezérku mikroregionální neckyáda.
d/ Informace o přípravě sjezdu rodáků
Program a pozvánka jsou rámcově připravené, finančně jsou obě akce zajištěné převážně z dotací –
MK a JMK.
Mobiliář na dny 6.- 8. září (stan, podium, židle, lavice, ozvučení ) máme zajištěný, po zkušenosti se
skvělou spoluprací celého zastupitelstva na zajištění obecních akcí v letošním roce nemám obavy o
bezchybný průběh setkání rodáků.
e/ odpadové hospodářství 2010 - 2012
V příloze jsou dvě tabulky, které poslal EKOR Kyjov. V jedné je bilance sběru směsného komunálního
odpadu za léta 2010 – 2012 a předpoklad 2013, ve druhé je dosavadní sběr BRKO.
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Na závěr poděkoval starosta všem přítomným za účast a ve 21. 15 hodin zasedání ukončil.
Zapsala: Marie Řiháková
Ověřovatelé zápisu: Marek Vašíček
Miroslav Chytil

Jan Grombíř
starosta

Ve Skoronicích 4. 6. 2013
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