Zápis
z 25. zasedání ZO Skoronice konaného dne 5. srpna 2013 od 18.00 hodin
-------------------------------------------------------------------------------------------------Přítomni: Jan Grombíř, Marek Vašíček, Jitka Novotná, Miroslav Chytil, Lukáš Plachý, Pavel
Ticháček
Pavel Ticháček se dostavila od projednávání bodu číslo 2
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.
Starosta navrhl doplnění programu: Vložit bod programu - rozpočtové opatření č. 9. Bude
mít v programu č. jednání 4; další body se posunují o jedno číslo :
č. 5 Schválení dotace z rozpočtu Jmk
č. 6 Různé
Starosta přednesl rozšířený program, který byl jednohlasně schválen.
PROGRAM:
1. Schválení programu, schválení ověřovatelů zápisu a kontrola usnesení
2. Hospodaření obce ke dni 31.7. 2013
3. Rozpočtové opatření č. 8/2013
4. Rozpočtové opatření č. 9/2013
5. Schválení dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje ve výši 117 000,- Kč
na projekt „Jízdou králů jedem k vám…“
6. Různé
a) Hospodaření s odpady
b) Krátce o probíhajících projektech
c) Příprava sjezdu rodáků a jízdy králů
Usnesení č. 1/25/2013
ZO Skoronice schvaluje program zasedání
Hlasování č. 1: pro 5, proti 0, zdržel se 0
Starosta navrhl jako ověřovatele zápisu Lukáše Plachého, Miroslava Chytila a zapisovatele
Marka Vašíčka
Usnesení č. 2/25/2013
ZO Skoronice schvaluje ověřovatele zápisu Lukáše Plachého, Miroslava Chytila,
jako zapisovatele: Marka Vašíčka.
Hlasování č. 2: pro 5, proti 0, zdržel se 0
Kontrola usnesení:
Usnesení 12/24/2013
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ZO Skoronice na základě připomínky pana Švábka ukládá starostovi zpracování analýzy
současného stavu zásahové jednotky, počtu členů a řešení budoucnosti zásahové jednotky.
Na jejím základě svolá starosta schůzku s velitelem a zástupcem velitele zásahové jednotky a
z.o. předloží návrh řešení.
Starosta informoval o dílčích jednáních, návrh řešení předloží během září.
K bodu číslo 2. Hospodaření obce ke dni 31. 7. 2013
Starosta seznámil přítomné s hospodařením obce k 31. 7. 2013.
Stav účtu u KB
5.934.972,82
Stav účtu ČNB
12.737,55
Stav účtu ČMZRB
942,28
Pokladní hotovost
28.036,Starosta předložil rozbor předpokládaných příjmů a výdajů a harmonogram prací do konce
roku 2013.
Usnesení č. 3/25/2013
ZO Skoronice bere na vědomí hospodaření obce Skoronice ke dni 31. 7. 2013
K bodu č. 3. Rozpočtové opatření č. 8/2013
Starosta seznámil přítomné s rozpočtovým opatřením č.8/2013 navýšení příjmů a výdajů o
43.000,Usnesení č. 4/25/2013
ZO Skoronice schvaluje rozpočtové opatření č.8/2013 navýšení příjmů a výdajů o 43.000,-.
Hlasování č. 3: pro 6, proti 0, zdržel se 0
K bodu č. 4. Rozpočtové opatření č. 9/2013
Starosta seznámil přítomné s rozpočtovým opatřením č.9/2013 navýšení příjmů a výdajů o
93.400,Usnesení č. 5/25/2013
ZO Skoronice schvaluje rozpočtové opatření č.9/2013 navýšení příjmů a výdajů o 93.400,-.
Hlasování č. 4: pro 6, proti 0, zdržel se 0
K bodu č. 5. Schválení dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje ve výši 117 000,- Kč na
projekt „Jízdou králů jedem k vám…“
Zastupitelstvo Jmk schválilo dne 20.6. 2013 poskytnutí dotace ve výši 117 000,- Kč na
projekt „Jízdou králů jedem k vám…“. Podmínkou uzavření smlouvy o dotaci je její schválení
zastupitelstvem obce.
Usnesení č. 6/25/2013
ZO Skoronice schvaluje přijetí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje pro obec Skoronice
ve výši 117 000 Kč na akci Živá prezentace jízdy králů a propagace stálé expozice věnované
jízdě králů v rámci projektu: Jízdou králů jedem k vám za podmínek návrhu smlouvy o
poskytnutí dotace rozpočtu Jihomoravského kraje
Hlasování č. 5: pro 6, proti 0, zdržel se 0
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K bodu č. 6. Různé
a) Hospodaření s odpady
Starosta informoval o hospodaření s odpady.
b) Krátce o probíhajících projektech
MUZEUM:
Renova + – hotovo mimo malování ornamentů, kruhové lavičky před muzeum a
informačního panelu. Předání stavby firmou Renova pátek 9. srpna.
Čtvrtek 8. srpna od 16:00 – stěhování, čištění a instalace nábytku/zastupitelé.
Pondělí 12. srpna – zahájení instalace obou expozic/Vlastivědné muzeum Kyjov.
2. NP ŠKOLA:
Místnost nové knihovny + čajová kuchyňka jsou téměř hotové (schází montáž nábytku a
obklady do kuchyňky, garnyže, záclony, závěsy…Knížky a nábytek jsou přestěhovány.
Slavnostní otevření knihovny bude pravděpodobně v pátek 30. srpna 2013
Sociální zařízení – probíhá obkládaní zdí a pokládání dlažby, navazovat bude instalace
zařízení – pisoáry, WC, umyvadla
Místnost pro dvě klubovny – byly zahájeny bourací a stavební práce
KOSTEL:
Probíhá úprava severní zdi - RES s.r.o. jako samostatnou zakázku, předpokládám cenu max.
40 000,- Kč. Úhrada těchto nákladů zatím není s farností dohodnuta, maximální příspěvek
obce bude do výše poloviny skutečných nákladů. Zároveň probíhají práce na okapovém
chodníku – kamínky. Práce budou pokračovat nátěr nově vybudované kolem celého kostela.
Návrh technologie nátěrů, barvu a hydrofobní nátěr na horní hranu soklu zpracuje ing. Kolář.
Realizátor nátěrů vzejde s VŘ - fi. RES s.r.o. nebo Schovanec Kyjov. Uvedené práce budou
hotové do konce měsíce srpna 2013.
Práce uvnitř kostela budou zahájeny až po pouti a jízdě králů. Zároveň s bouracími pracemi
(stávající sokl) budou zahájeny práce na rekonstrukci el. instalace a osvětlení kostela –
výběrové řízení na dodavatele probíhá. Předpokládá se, že při těchto pracích bude část lavic
z kostela vystěhována (mlatevna) , což se využije i k vybourání vnitřních okenních rámů
(obecní pracovníci) a instalací nových rámů, které budou posléze opatřeny vitrážemi.
SJEZD RODÁKŮ A JÍZDA KRÁLŮ:
Výstava „Historie a současnost obce“ – bývalá školní třída vpravo:
- větší místnost (4,80 m x 6,80 m):
Historie – paní Holcmanová 12 panelů + stůl na kroniky (vypůjčit scházející+aktuální )
Prapor(Půčková) + texty k Omladině Skoronice+ Marie-text z kroniky
- menší místnost (4,40 m x 5,30 m)
Současnost – Grombíř
6 panelů + dekret o zapsání JK
10 ks panelů zapůjčí obec Milotice – Jožka Levek
Ostatní informace a pokyny v bodu Úkoly 6c -25 -2013
Neděle 8.9. raut 11:00 – 17:00, cca 100 osob=150,-/os, při rozesílání vstupenek poslat
pozvánku na raut
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c) Příprava sjezdu rodáků a jízdy králů
Byly projednány úkoly zastupitelů při sjezdu rodáků a jízdě králů ve dnech 6.-8. září 2013
Všichni pořadatelé budou označení páskou pořadatel, příp. růží se stuhou pořadatel. Do
pondělí 12.8. osloví jednotliví koordinátoři z řad zastupitelů dobrovolníky z výše uvedených
sdružení a občanů, kteří budou ochotni se zapojit.
V sobotu 24.8. 2013 budou ve Vracově dožínky. V ulici Baráky budeme mít
k dispozici stánek na prodej oplatků a propagaci jízdy králů. Do 15:00 je potřeba navést do
stánku oplatky a propagační materiály od 16:00 bude probíhat prodej.
Na závěr poděkoval starosta všem přítomným za účast a ve 20. 00 hodin zasedání ukončil.
Zapsal: Marek Vašíček
Ověřovatelé zápisu: Lukáš Plachý
Miroslav Chytil

Jan Grombíř
starosta

Ve Skoronicích 5. 8. 2013
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