Zápis
z 24. zasedání ZO Skoronice konaného dne 8. 7. 2013 od 18.00 hodin
-----------------------------------------------------------------------------------------Přítomni: Jan Grombíř, Marek Vašíček, Jitka Novotná, Miroslav Chytil, Lukáš Plachý, Pavel
Ticháček, Ing. Marie Půčková
K bodu č. 1. Schválení programu, schválení ověřovatelů zápisu a kontrola usnesení
Zahájení provedl starosta obce Jan Grombíř, přivítal přítomné a konstatoval přítomnost
všech 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.
Starosta navrhl doplnění programu o bod č. 8.- schválení kupní smlouvy na prodej části
pozemku p.č. 484/18 v trati Štajnhýbl a o bod č. 9. záměr prodeje části obecního pozemku
p.č. 208/5. Bod-Různé bude mít nově č. 10.
Starosta přednesl rozšířený program, který byl jednohlasně schválen.
PROGRAM:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Schválení programu, schválení ověřovatelů zápisu a kontrola usnesení
Hospodaření obce ke dni 30. 6. 2013
Rozpočtové opatření č. 7/2013
Projednání rekonstrukce 2.NP bývalé školy a schválení smlouvy se zhotovitelem
Schválení smlouvy o výpůjčce kostela sv. Floriána s Římskokatolickou farností Vlkoš
Zpráva revizní komise o provedených kontrolách plnění rozpočtu a zpráva o
hospodaření DSO Kelčany, Milotice, Skoronice, Vacenovice, Vlkoš r.2012
7. Zpráva o probíhajících a připravovaných projektech
8. Schválení kupní smlouvy na prodej části pozemku p.č. 484/18 v trati Štajnhýbl
9. Záměr prodeje části obecního pozemku p.č. 208/5
10. Různé
a) sociální pomoc osobám v souvislosti s živelnou pohromou nebo požárem
b) organizace Jízdy králů – stánky řemeslníků na Zelničkách – nájem
c) beseda s důchodci
d) CD Skoroňáci 40 ks + verbuňk „Jízda králů“ – 10.000,- Kč
Usnesení č. 1/24/2013
ZO Skoronice schvaluje rozšířený program zasedání
Hlasování č. 1: pro 7, proti 0, zdržel se 0
Starosta navrhl jako ověřovatele zápisu Ing. Marii Půčkovou a Jitku Novotnou, jako
zapisovatelku: Marii Řihákovou.
Usnesení č. 2/24/2013
ZO Skoronice schvaluje rozšířený program zasedání
Hlasování č. 2: pro: 7, proti 0, zdržel se 0
Kontrola usnesení - žádné úkoly z minulého zasedání nevyplynuly.
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K bodu č. 2. Hospodaření obce ke dni 30. 6. 2013
Starosta obce seznámil přítomné s hospodařením obce k 30. 6. 2013.
Stav účtu u KB
7.045.138,01
Stav účtu ČNB

4.668,69

Stav účtu ČMZRB

1.012,28

Pokladní hotovost

7.559,-

Rozbor příjmů, financování projektů a provozních nákladů do 30.9. 2013
PŘÍJMY
Stav finančních prostředků na účtu ke dni 27.6. 2013
Příjmy od obcí na financování kanalizace-Vlkoš 773 000,- Milotice 32 000,Dotace Jmk na expozici jízdy králů
Celkem
Příjmy RUD do 30.9. 2013
Celkem finanční příjmy ke dni 30.9. 2013
VÝDAJE
Strabag - komunikace Dědina
Strabag - kanalizace a kanalizační sběrač, doplatek do výše smlouvy
Strabag - vícepráce+ šachta a připojení navíc
Strabag - cesta Zelničky, vpusť Hradil, opravy komunikací, Pastvisko, hřiště
Strabag - chodník Pastvisko
Aqua Procon - inž. a projektová činnost, doplatek do výše smlouvy
Renova - rekonstrukce muzea
Renova - oprava Mrázovy zdi
Spolufinancování expozice v muzeu
Kostel - dle smlouvy s farností+podřezání zákristie+vícepráce
Kostel - zaplacení 1 ks okno
Splátky úvěru na kanalizaci do 30.9. 2013
Spolufinancování územního plánu
Jirka Vašíček - úpravy komunikace na Zaječáku
Zámečnictví Halouzka-zábradlí, oprava brány, dveře do kotelny aj.
Jízda králů
Provozní náklady do 30.9. 2013
FINANČNÍ PROSTŘEDKY K DISPOZICI KE DNI 30. ZÁŘÍ 2013

7 034 000
805 000
100 000
7 939 000
1 150 000
9 089 000
2 480 000
1 470 000
200 000
115 000
50 000
280 000
590 000
10 000
300 000
130 000
70 000
150 000
60 000
20 000
30 000
0
1 150 000
1 984 000

Náklady na kompletní rekonstrukci 2NP školy-knihovna, kuchyňky, klubovny
857 000
Příjmy do konce roku 2013 - příjmy RUD+vyúčtování projektů+
1 900 000
Běžné výdaje do konce roku 2013
1 400 000
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Předpokládaný stav fin. prostředků na konci roku 2013 při známých výdajích 1 627 000
(běžný provoz-mzdy, odvody,energie, MŠ, splátky úvěru)

Usnesení č. 3/24/2013
ZO Skoronice bere na vědomí hospodaření obce k 30. 6. 2013
K bodu č. 3. Rozpočtové opatření č. 7/2013
Starosta seznámil přítomné s rozpočtovým opatřením číslo 7/2013 navýšení příjmů o
14.000,-, financování o 86.000,- = příjmy celkem 100.000,- a výdajů o 100.000,- Kč.
Výše uvedené rozpočtové opatření bylo jednohlasně schváleno.
Usnesení č. 4/24/2013
ZO Skoronice schvaluje rozpočtové opatření číslo 7/2013 navýšení příjmů o 14.000,- ,
financování o 86.000,- = celkem příjmy 100.000,- a výdaje o 100.000,- Kč.
Hlasování č. 3: pro 7, proti 0, zdržel se 0
K bodu č. 4. Projednání rekonstrukce 2.NP bývalé školy a schválení smlouvy o dílo se
zhotovitelem
V pondělí 1. 7. 2013 zahájila firma Renova Hodonín rekonstrukci 2. NP bývalé školy. Na
květnovém zastupitelstvu byla schválena částka cca 550 000,- na částečnou rekonstrukci s
tím, že po oznámení Nadace ČEZ o výsledku žádosti o dotaci rozhodne ZO o dalším postupu.
Vzhledem k tomu, že projekt nebyl Nadací ČEZ podpořený navrhuje starosta realizovat
rekonstrukci 2. NP školy z vlastních prostředků. Jako důvod tohoto řešení uvedl starosta
náklady spojené s rozdělením původního projektu na dvě části a komplikace (MŠ do ROP a
2.NP do ČEZ), stavební komplikace při realizaci dvou etap rekonstrukce a zvýšení nákladů.
Usnesení č. 5/24/2013
ZO Skoronice schvaluje rekonstrukci 2.NP budovy bývalé školy a smlouvu se zhotovitelem
stavby firmou Renova, s.r.o. Hodonín.
Hlasování č. 4: pro 7, proti 0, zdržel se 0
K bodu č. 5. Schválení smlouvy o výpůjčce kostela sv. Floriána s Římskokatolickou farností
Vlkoš
Záležitost pronájmu či výpůjčky kostela je jedním z mnoha restů minulých zastupitelstev,
který je třeba vyřešit. Farnost Vlkoš užívá obecní majetek bez smlouvy, což je zásadní
problém ve chvíli, kdy farnost bude realizovat projekt pomocí dotace SZIF. Zdánlivě
problematickou absenci ustanovení o výpovědní lhůtě řeší Zákon o nájmu nebytových
prostor: „Právo dát výpověď pronajímateli u nájmu (výpůjčky) na dobu určitou v případě
hrubého porušování uvedených povinností vyplývá ze zákona o nájmu nebytových prostor
§ 5 odst. 1, § 9 odst. 3 písm. c)“
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Usnesení č. 6/24/2013
ZO Skoronice schvaluje smlouvu o výpůjčce kostela sv. Floriána mezi obcí Skoronice a
Římskokatolickou farností Vlkoš.
Hlasování č. 5: pro 7, proti 0, zdržel se 0
K bodu č. 6. Zpráva revizní komise o provedených kontrolách plnění rozpočtu a zpráva o
hospodaření DSO Kelčany, Milotice, Skoronice, Vacenovice, Vlkoš r. 2012
Místostarosta Marek Vašíček seznámil přítomné s výsledkem kontroly plnění rozpočtu a
hospodaření DSO Kelčany, Milotice, Skoronice, Vacenovice, Vlkoš za rok 2012.
Usnesení č. 7/24/2013
ZO Skoronice bere na vědomí zprávu revizní komise DSO Kelčany, Milotice, Skoronice,
Vacenovice, Vlkoš o provedených kontrolách za rok 2012
K bodu č. 7. Zpráva o probíhajících a připravovaných projektech
Termín dokončení rekonstrukce budovy muzea a připravenost pro zahájení instalace expozic
je 26. červenec 2013. Od 29. července budou instalovány vitríny, do konce měsíce července
nábytek. Vlastivědné muzeum Kyjov zahájí 1. srpna instalaci expozic.
Kostel sv. Floriána – probíhají práce na soklu v rámci smlouvy s PRINS Přerov na které bude
navazovat nátěr soklu. Podíl obce na těchto pracích (v případě, že nevzniknou vícepráce) činí
ze smlouvy s farností 73 000,- Kč. Po skončení prací zaštítěných firmou PRINS bude realizátor
(Res Kyjov) pokračovat na tvorbě soklů na sakristii a severní straně lodi kostela.
Předpokládané náklady jsou cca 50 000,-, očekáváme dohodu s farností na rovném podílu na
úhradě nákladů. Projekt rekonstrukce elektroinstalace, osvětlení a rekonstrukce
hromosvodu je ve fázi přípravy projektové dokumentace, její dokončení a vyhlášení
výběrového řízení na dodavatele předpokládáme do konce července. Nositelem projektu je
farnost, obec spolupracuje pouze metodicky.
Rekonstrukce 2.NP školy – práce probíhají hladce a rychle, termín ze smlouvy s firmou
RENOVA (31. srpna 2013) bude dodržený. To mimo jiné znamená, že prostory, které budou
v budoucnosti sloužit zájmovým sdružením budou využity k instalaci výstav, případně jiným
aktivitám při sjezdu rodáků. Stejně tak mohou veřejnosti sloužit rekonstruovaná sociální
zařízení.
Usnesení č. 8/24/2013
ZO Skoronice bere na vědomí zprávu o probíhajících projektech
K bodu č. 8. Schválení kupní smlouvy na prodej části pozemku p.č. 484/18 v trati Štajnhýbl
Starosta seznámil přítomné s kupní smlouvou – prodej části pozemku p.č. 484/18 v trati
Štajnhýbl dle GP č. 344-024/2013, záměr byl vyvěšen ve dnech 3 – 19. 4. 2012.
Člen ZO Skoronice Pavel Ticháček připomínkoval, že na výše uvedeném pozemku se nachází
porost /stromy/, který je obecní, z toho důvodu starosta uvedl, že kupující na pozemku
v brzké době cca 2 roky nebude nic budovat z toho důvodu může obec v době vegetačního
klidu porost vytěžit.
Usnesení č.9/24/2013
ZO Skoronice schvaluje prodej části pozemku p.č. 484/18 v trati Štajnhýbl dle GP č. 344024/2013 panu Aleši Rajsiglovi, Skoronice 149 s připomínkou,že vlastníkem porostu je
obec Skoronice, která porost bude vytěží v době vegetačního klidu
Hlasování č. 6: pro 7, pro 0, zdržel se 0
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K bodu č. 9. Záměr prodeje části obecního pozemku p.č. 208/5
Starosta seznámil přítomné se žádostí o prodej části obecního pozemku p.č. 208/5 za
hřbitovní zdí. O prodej výše u vedeného pozemku požádal pan Josef Krist, Skoronice 120.
Usnesení č. 10/24/2013
ZO Skoronice neschvaluje zveřejnění záměru o prodeji části pozemku p.č. 208/5
Hlasování č. 7 – zveřejnit záměr pro: 2
Hlasování č. 8 – nezveřejnit záměr pro: 5
K bodu č. 10. Různé
a) sociální pomoc osobám v souvislosti s živelnou pohromou nebo požárem
Z důvodu postižení rodinného domu Sedlářových čp. 123 požárem se ZO Skoronice rozhodlo
poskytnout finanční výpomoc ve výši Kč 10.000,- dle par. rozpočtové skladby 4343 -sociální
pomoc osobám v souvislosti s živelnou pohromou nebo požárem
Usnesení č. 11/24/2013 ZO Skoronice schvaluje poskytnutí finanční výpomoci v souvislosti
s požárem rodinného domku Sedlářových, čp. 123 ve výši Kč 10.000,Hlasování č. 9: pro 7, proti 0, zdržel se 0
-Starosta oznámil přítomným, že na podzim letošního roku se uskuteční beseda s důchodci .
-Starosta podal informaci o nadcházející Jízdě králů, dále umístění informačního panelu
před budovu muzea.
-Informoval přítomné, že dechová hudba Skoroňáci darovala obci Skoronice nové CD v počtu
40 kusů. DH Skoroňáci navrhuje rozšíření CD o verbuňk Jízda králů a žádá ZO Skoronice o
příspěvek ve výši 10.000,-. ZO Skoronice rozhodlo, že požadovanou částku neuvolní
z rozpočtu obce, ale pokusí se zajistit sponzoring některého z místního sdružení či
živnostníků.
-Dále starosta podal informaci o pozemkových úpravách již požádalo vlastníků pozemků
v celkovém rozsahu 52% výměry zemědělské půdy.
ZO Skoronice bere na vědomí bod různé
Podněty občanů:
Pan Michal Švábek jako zástupce zásahové jednotky podal ústní požadavek na ZO Skoronice
o zakoupení výstroje pro členy zásahové jednotky- např. obuv, rukavice. Z důvodu účasti u
požáru rodinného domku čp. 123 neměla jednotka dostatečné množství vhodné výstroje.
Také poukazoval na skutečnost, že budova hasičské zbrojnice je v dezolátním stavu.
Usnesení 12/24/2013
ZO Skoronice na základě připomínky pana Švábka ukládá starostovi zpracování analýzu
současného stavu zásahové jednotky, počtu členů a řešení budoucnosti zásahové jednotky.
Starosta svolá schůzku s velitelem a zástupcem velitele zásahové jednotky.
Na závěr poděkoval všem přítomným za účast a ve 20.30 hodin zasedání ukončil.
Zapsala: Marie Řiháková
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Zápis ověřila:

Ing. Marie Půčková
Jitka Novotná

Jan Grombíř
starosta

Ve Skoronicích 15.7.2013
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