Zápis
z 22. zasedání ZO Skoronice konaného dne 11. 4. 2013 od 18.00 hodin
------------------------------------------------------------------------------------------Přítomni: Jan Grombíř, Marek Vašíček, Ing. Marie Půčková, Jitka Novotná, Miroslav Chytil,
Pavel Ticháček, Lukáš Plachý
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.
Starosta navrhl doplnění programu o bod 14-22-2013 – rozpočtové opatření č. 4 a o bod
15-22-2013 – prohlášení kostela sv. Floriána za významný kulturní prvek obce a souhlas
s jeho opravou za předpokládanou cenu 600 000,- Kč. Původní bod č. 14- různé bude mít
nově č. 16.
Starosta přednesl rozšířený program, který byl jednohlasně schválen.
Program:
1. Schválení programu, schválení ověřovatelů zápisu a kontrola usnesení
2. Hospodaření obce ke dni 31. 3. 2013
3. Rozpočtové opatření č. 2/2013
4. Rozpočtové opatření č. 3/2013
5. Schválení zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2012
6. Schválení závěrky obce za rok 2012
7. Schválení závěrky MŠ Skoronice za rok 2012
8. Schválení rozdělení hospodářského výsledku MŠ
9. Schválení smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene v tělese místní
komunikace na pozemku p.č. 701 v k.ú. Skoronice
10. Schválení záměru č.1/2013 – pronájem pozemku
11. Schválení grantů obce Skoronice na rok 2013
12. Schválení obecně závazné vyhlášky č. 1/2013
13. Schválení zařazení obce do území MAS Kyjovské Slovácko
14. Rozpočtové opatření č.4/2013
15. Prohlášení kostela za významnou památku obce a souhlas s opravou kostela
16. Různé
a) Rekapitulace financování kanalizace a výhled do ukončení stavby
b) Projekty – jaro, léto 2013
c) Informace – knihovna, VPP, pozemkové úpravy, kácení podél Hruškovice.
akce
Usnesení č. 1/22/2013
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.
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Usnesení č. 2/22/2013
ZO Skoronice schvaluje ověřovatele zápisu Ing. Marii Půčkovou a Jitku Novotnou, jako
zapisovatelku: Marii Řihákovou.
Hlasování č. 2: pro 7, proti 0, zdržel se 0
Kontrola usnesení z minulého zasedání, všechny úkoly byly splněny.
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
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.
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 knižního fondu obecního knihovny Skoronice a výměnného
fondu. ZO ukládá starostovi uzavření dodatku smlouvy s městem Hodonín.
Usnesení č. 10/21/2013
Zastupitelstvo obce Skoronice schvaluje prodej pozemků v trati Polednisko dle přiloženého
geometrického plánu č. 349-33/2013. 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.
K bodu č. 2. Hospodaření obce k 31. 3. 2013
Starosta seznámil přítomné s hospodařením obce k 31. 3. 2013.
Financování kanalizace do kolaudace stavby – rámcový předpoklad bez víceméně prací
Platby:
Vlkoš - podíl dle smlouvy
vyfakturováno do 25.3.2013
fakturovat – do konce stavby
zaplaceno do 25. 3. 2013

5 757 303,4 981 987,- zbývá
775 316,3 758 521,-

zbývá k úhradě ( platby+fakturace)

1 998 778,-

Milotice – podíl dle smlouvy
vyfakturováno do 25.3. 2013
fakturovat – do konce stavby
zaplaceno do 25. 3. 2013

2 132 663,1 845 336,- zbývá
287 327,995.175,-

zbývá k úhradě

1 137 485,2

Zdroje financování:
Současný stav financí na účtu obce:
zbývá k úhradě

3 959 000, Vlkoš –
1 998 778,-

Milotice – zbývá k úhradě

1 137 485,

Předpokládané finanční prostředky do dokončení stavby

7 095 263,-

Předpokládané výdaje:
fakturace Strabag - změnové listy Aqua Procon – dozor + inženýrská činnost

- 3 347 981,- 280 000,

Finanční prostředky k dispozici po skončení kanalizace (bez příjmů z RUD):

3 467 282,00
Hospodaření k 31 .3. 2013:
Příjmy 6.504.693.45 (bez úvěru)
Výdaje 8.080.053.10 (včetně úvěru)
KZ u KB 5.964.015.65
KZ u ČNB
78.40
KZ u ČMZRB 1.152.08
Usnesení č. 3/22/2013
ZO Skoronice bere na vědomí hospodaření obce Skoronice k 31. 3. 2013
K bodu č. 3. Rozpočtové opatření č. 2/2013
Starosta seznámil přítomné s rozpočtovým opatřením číslo 2/2013 - navýšení příjmů i výdajů
o 100.000,- Kč. Výše uvedené rozpočtové opatření bylo jednohlasně schváleno.
Usnesení č. 4/22/2013
ZO Skoronice schvaluje rozpočtové opatření číslo 2/2013 – navýšení příjmů i výdajů o
100.000,- Kč.
Hlasování č. 3: pro 7, proti 0, zdržel se 0
K bodu č. 4. Rozpočtové opatření č. 3/2013
Starosta seznámil přítomné s rozpočtovým opatřením číslo 3/2013 - navýšení příjmů i výdajů
o 65.000,- Kč. Výše uvedené rozpočtové opatření bylo jednohlasně schváleno.
Usnesení č. 5/22/2013
ZO Skoronice schvaluje rozpočtové opatření číslo 3/2013 – navýšení příjmů i výdajů o
65.000,- Kč.
Hlasování č. 4: pro 7, proti 0, zdržel se 0
K bodu č. 5. Schválení zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2012
Dílčí přezkoumání hospodaření proběhlo 6. 9. 2012 a konečné přezkoumání hospodaření se
uskutečnilo 7. 3 2013, které proběhlo na základě žádosti a v souladu se zákonem č. 420/2004
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Sb. o přezkoumávání hospodaření ÚSC je nutné uvedený výsledek schválit. Závěr – při
přezkoumání hospodaření obce Skoronice za rok 2012 nebyly zjištěny chyby a nedostatky.
Usnesení č. 6/22/2013
ZO Skoronice schvaluje Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2012 obce
Skoronice.
Hlasování č. 5: pro 7. Proti 0, zdržel se 0
Na základě výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2012 obce Skoronice navrhl starosta
účetní Marii Řihákové odměnu ve výši 2.000,- Kč, členka ZO Jitka Novotná navrhla odměnu
ve výši Kč 3.000,Usnesení č. 7/22/2013
Hlasování č. 6: výše 3.000,- Kč pro 4
Hlasování č. 7: výše 2.000,- Kč pro 3
ZO Skoronice schvaluje odměnu pro účetní Marii Řihákovou ve výši Kč 3.000,-.
K bodu č. 6. Schválení závěrky obce za rok 2012
Spolu s návrhem programu ZO obdrželi zastupitelé obce Skoronice podrobný výpis dat
z účetních výkazů účetní závěrky ke dni 31. 12. 2012 a výkazy: Rozvaha k 31. 12. 2012, Výkaz
zisku a ztráty k 31. 12. 2012, Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu účetnictví ÚSC
k 31. 12. 2012 a Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2012 obce Skoronice.
ZO Skoronice účetní závěrku obce Skoronice projednalo.
Výkaz zisku a ztráty k 31. 12. 2012
-------------------------------------------Náklady celkem
Výnosy celkem
Výsledek hospodaření
Hospodářský výsledek / zisk/

4.394.417.88
5.023.814.83
+ 629.396.95
629.396.95

Rozvaha
----------Aktiva celkem
Stálá aktiva
Oběžná aktiva
Krátkodobý finanční majetek
Pasiva celkem
Vlastní kapitál
Cizí zdroje

66.160.535,35
44.155.462,75
22.005.072,60
3.201.208,30
66.160.535,35
46.129.160,80
20.031.374,55

ZO obce schválilo v roce 2012 přijetí úvěru na kanalizaci ve výši Kč 4.900.000,-, čerpáno bylo
v uvedeném roce 583.781,84 rozdíl ve výši Kč 4.316.218,16 bude čerpáno v roce 2013.
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu
------------------------------------------------Příjmy celkem
z toho: daňové příjmy
Nedaňové příjmy

19.238.772,33
4.171.270,69
270.395,34
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Kapitálové příjmy
Přijaté transfery
Výdaje celkem
z toho: běžné výdaje
Kapitálové výdaje
KZ u KB
KZ u ČMZRB

87.772,50
14.709.333,70
19.426.855,28
3.994.962,44
15.431.892,84
3.199.002.34
1.361,96

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2012 obce Skoronice
-------------------------------------------------------------------------------------------------Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření byla vypracována na základě Zápisu z dílčího
přezkoumání hospodaření, které proběhlo dne 6. září 2012 a na základě výsledku konečného
přezkoumání hospodaření, které se uskutečnilo 7. března 2013. Při předcházejícím dílčím
přezkoumání nebyly zjištěny chyby a nedostatky, rovněž při přezkoumání hospodaření obce
Skoronice na celý rok 2012 nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

Usnesení č. 8/22/2013
ZO Skoronice schvaluje účetní závěrku obce Skoronice za rok 2012 bez výhrad a
připomínek, příloha s podrobným vysvětlením jednotlivých výkazů je součástí účetní
závěrky, účetní závěrka je nedílnou součástí tohoto zápisu – výkazy: Rozvaha, Výkaz zisku a
ztráty, Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu účetnictví ÚSC k 31. 12. 2012, Zpráva o
výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2012 a Příloha obce Skoronice.
Hlasování číslo 8: pro 7, proti 0, zdržel se 0
K bodu č. 7. Schválení závěrky MŠ Skoronice za rok 2012
Spolu s návrhem programu ZO obdrželi zastupitelé přehled hospodaření MŠ Skoronice
k 31. 12. 2012 a výkazy: Výkaz zisku a ztráty a Rozvahu k 31. 12. 2012 s podrobným rozpisem
dat. ZO Skoronice účetní závěrku mateřské školy projednalo.
Výkaz zisku a ztráty k 31. 12. 2012
-------------------------------------------Zpráva o hospodaření Mateřské školy Skoronice – PO za rok 2012
Výnosy PO:
Výnosy územních rozpočtů z transferů
Úroky
Tržby – stravné
Čerpání fondů
Ostatní výnosy z činnosti

1,495.900,- / OU 400.000,- JMK 1.095.900,-/
2,12
145.449,- / školné 19.600,- stravné 125.849,-/
25.122,- /na mzdy 18.748,-, odvody 6.374,-/
2.029,- / vratka reklamace zboží/

Výnosy PO celkem

1.668.502,12

Náklady PO:
spotřeba materiálu
pomůcky /
spotřeba energie
spotřeba jiných nesklad. dodávek
opravy a udržování
cestovné

215.370.87 /potraviny, kancel. potř., účební
178.987.38 / plyn 148.153,38, el. 30.834,-/
2.946,- / voda/
811,505,5

ostatní služby
popl. za účet, předplatné /
mzdové náklady
zákonné soc. pojištění
ostatní soc. pojištění
zákonné sociální náklady
Náklady PO celkem

94.498,16 / telefony, nájem, zprac. účta a mezd,
840.065,276.876,3.422,- /pojištění Kooperativa /
15.445,- / školení, nemocenská, % z mezd /
1.628.926,41

Hospodářský výsledek / zisk/
39.575,71
Hospodaření příspěvkové organizace MŠ Skoronice skončilo výsledkem:
Zisk + 39.575,71
Rozvaha
----------Aktiva celkem
028 – drobný dl. hm. majetek
08x – oprávky
112 – zásoby – materiál na skladě / potraviny/
314 – krátkodobé poskytnuté zálohy el. energ., plyn
381 – náklady příštích období
377 – ostatní krátkodobé pohledávky
241 – KS na BÚ
243 – KS na BÚ FKSP
261 – KS pokladní hotovosti
Pasiva celkem
411 – fond odměn
412 - FKSP
414 – rezervní fond
493 – výsledek hospodaření
321 – dodavatelé – neuhrazené faktury
333 – závazky vůči zaměstnancům
336 – zúčt. s institucemi soc. zab. a zdrav. poj.
342 – jiné daně
389 – dohadné účty pasivní el. energie, plyn
378 – ostatní krátkodobé závazky k FKSP procenta z mezd

-

336.731,76
499.671,15
499.671,15
11.419,74
99.960,2.968,82,11
199.594,80
12.701,11
10.006,336.731,76
33.095,65
12.783,34.978,29
39.575,71
617,64.719,41.691,8.304,99.960,1.008,11

Usnesení č. 9/22/2013
ZO Skoronice schvaluje účetní závěrku MŠ Skoronice za rok 2012 bez výhrad a připomínek,
příloha s podrobným vysvětlením jednotlivých výkazů je součástí účetní závěrky, účetní
závěrka je nedílnou součástí tohoto zápisu – výkazy: Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty a Příloha
za rok 2012 MŠ Skoronice.
Hlasování číslo 8: pro 7, proti 0, zdržel se 0
K bodu č. 8. Schválení rozdělení hospodářského výsledku MŠ Skoronice
Na základě žádosti MŠ Skoronice na rozdělení hospodářského výsledku, který k 31. 12. 2012
činil dle výkazu zisku a ztrát +39.575.71 Kč.
Návrh rozdělení:
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Fond odměn: 28.000,Fond rezervní: 11.575.71
Usnesení č. 10/22/2013
ZO Skoronice schvaluje rozdělení výsledku hospodaření dle návrhu ředitelky MŠ Skoronice
+ 39.575.71 Kč následovně: do Fondu odměn 28.000,- a do Fondu rezervního 11.575.71 Kč.
Hlasování č. 9: pro 7, proti 0, zdržel se 0
K bodu č. 9. Schválení smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene v tělese
místní komunikace na pozemku p.č. 701 v k.ú. Skoronice
Starosta seznámil přítomné se Smlouvou o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene
s Jihomoravským krajem Brno na pozemku p.č. 701 v k.ú. Skoronice. Z důvodu
připravovaného odkanalizování lokality u mateřské školy je nutné zřídit v budoucnu věcné
břemeno v tělese komunikace jejímž vlastníkem je Jihomoravský kraj, Brno.
Usnesení č. 11/22/2013
ZO Skoronice schvaluje Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene v tělese
místní komunikace na pozemku p.č. 701 v k.ú. Skoronice a pověřuje starostu obce jejím
uzavřením.
Hlasování č. 10: pro 7, proti 0, zdržel se 0
K bodu č. 10. Schválení záměru č. 1/2013 – pronájem pozemku
Starosta seznámil přítomné se Záměrem č. 1/2013 – pronájem pozemku. Přes pozemky,
které zakoupil Ing. Vašíček, Mezi Mlaty 804/30, Kyjov vede obecní parcela p.č. 6428/8 –
bývalá cesta. Pan Vašíček požádal o pronájem části parcely, která prochází přes jeho
pozemky do doby pozemkových úprav v rámci kterých by se řešila celá parcela – prodejem,
výměnou.
Usnesení č. 12/22/2013
ZO Skoronice schvaluje pronájem části parcely p.č. 642/8 o výměře 241 m2 ing. Janu
Vašíčkovi, Kyjov, Mezi Mlaty 804/30, IČO 72338601, roční nájemné bude činit 100,- Kč.
Hlasování č. 11. Pro 7, proti 0, zdržel se 0
K bodu č. 11. Schválení grantů obce Skoronice na rok 2013
Na zasedání se dostavili zástupci žadatelů o poskytnutí grantů z rozpočtu obce Skoronice na
rok 2013, aby své žádosti obhájili.
Na základě rozhodnutí zastupitelstva obce ze dne 28. 2. 2013, usnesení č. 6/21/2013 o
vyhlášení grantů obce podaly žádost o podporu své činnosti tyto zájmové organizace a
spolky:
Vinařský spolek o.s. Skoronice
20 000,- Kč
Rybáři Skoronice o.s.
10 000,- Kč
Sokol Vlkoš o.s.
70 000,- Kč
Člen ZO Skoronice Miroslav Chytil navrhl výši grantu pro Sokol Vlkoš, o.s. 50.000,- Kč
Hlasování č. 12 pro Vinař. spolek, o.s. Skoronice výše 20.000,- Kč pro 7, proti 0, zdržel se 0
Hlasování č. 13 pro Rybáře Skoronice, o.s. výše 10.000,- Kč pro 7, proti 0, zdržel se 0
Hlasování č. 14 pro TJ Sokol Vlkoš výše grantu 50.000,- Kč pro 7, proti 0, zdržel se 0
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Usnesení č. 13/22/2013
ZO Skoronice schvaluje poskytnutí grantů z rozpočtu obce Skoronice ve výši:
Vinařský spolek, o.s. Skoronice
20.000,- Kč
Rybáři Skoronice, o.s.
10.000,- Kč
TJ Sokol Vlkoš
50.000,- Kč
K bodu č. 12. Schválení obecně závazné vyhlášky č. 1/2013
Dne 20. prosince 2012 schválilo ZO Skoronice OZV č.1/2012. Dozorující a kontrolní oddělní
MV ČR neuznal její platnost z důvodu nevyvěšení 15 dnů po jejím schválení a uložil
zastupitelstvu obce přijmout novou vyhlášku. Po jejím zpracování přišlo vyjádření
příslušného odboru: „Návrh je zpracován výborně, správně reagujete na doporučené změny, tedy i
ty, které jsme označili jen jako nepřesnost. Po zapracování drobných připomínek předkládáme
OZV č. 2013 ke schválení. Po schválení musí být vyhláška 15 dní vyvěšena.
Usnesení č. 14/22/2013
ZO Skoronice schvaluje OZV o místních poplatcích č. 1/2013. Tato vyhláška nabývá
z důvodu naléhavého obecného zájmu účinnost dnem vyhlášení.
Hlasování č. 15: pro 7, proti 0, zdržel se 0
K bodu č. 13. Schválení zařazení obce Skoronice do území MAS Kyjovské Slovácko
Na upozornění některých starostů vás chci ještě poprosit, abyste zároveň na zastupitelstvech
projednali příspěvek na strategii. I když si velkou část strategie – zejména analytické a
návrhové části zpracujeme sami, cena za odbornou část je kolem 220 tis. Kč. Na JMK jsme
požádali o dotaci ve výši 100 tis. Kč, o zbývající částku se musíme nějak podělit. Na poradě
starostů jsme se dohodli na 1,6 Kč/občan, což dělá cca 100 000,- Kč za celé Kyjovské
Slovácko, zbytek zaplatí MAS + všechny další činnosti kolem strategie. Také si ještě dovoluji
připomenout zaslání dotazníků, pokud jste je ještě neposlali. Můžete je nechat vyplnit
některými členy zastupitelstva, nebo vyplňte jen to, co považujete za relevantní pro vaši
obec. Je to pro nás moc důležité. Předem děkujeme! Anna Čarková
Usnesení č. 15/22/2013
ZO Skoronice schvaluje zařazení správního území obce Skoronice do území působnosti
Integrované strategie území MAS Kyjovské Slovácko na období 2014 – 2020 realizované
místní akční skupinou Kyjovské Slovácko v pohybu.
Hlasování č. 16: pro 7, proti 0, zdržel se 0
K bodu č. 14. Rozpočtové opatření č. 4/2013
Starosta seznámil přítomné s rozpočtovým opatřením č. 4/2013 – navýšení příjmů i výdajů
o 643.000,- Kč.
Usnesení č. 16/22/2013
ZO Skoronice schvaluje rozpočtové opatření číslo 4/2013 – navýšení příjmů i výdajů o
643.000,- Kč.
Hlasování č. 17: pro 7, proti 0, zdržel se 0
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K bodu č. 15. Prohlášení kostela sv. Floriána za významnou památku obce a souhlas
s opravou kostela
Farnost Vracov (ve spolupráci s obcí Skoronice jako vlastníkem nemovitosti) bude podávat
projektovou žádost na opravu kostela do 6. výzvy programu Leader MAS Kyjovské Slovácko.
Předpokládaná cena oprav (kompletní rekonstrukce elektroinstalace, výměna oken, nové
vnitřní dveře a hromosvod) je cca 600 000,- Kč. Žadatel-Farnost Vlkoš dostane v případě
schválení žádosti 90% dotaci z výše uvedeného dotačního titulu. Podmínkou podání žádosti
je prohlášení kostela za významný kulturní prvek obce a souhlas s jeho rekonstrukcí. Obec
Skoronice jako vlastník objektu pronajme žadateli o dotaci kostel na dobu udržitelnosti
projektu tj. 5 let.
Usnesení č. 17/22/2013
ZO Skoronice schvaluje prohlášení kostela sv. Floriána za významný kulturní prvek obce a
souhlasí s jeho opravou za předpokládanou částku 600 000,- Kč
Hlasování č. 18: pro 7, proti 0, zdržel se 0
K bodu č. 16. Různé
a/Rekapitulace financování kanalizace a výhled do ukončení stavby
8. dubna byly zahájeny práce na úpravě koryta náhonu, což je poslední rozsáhlejší práce
na kanalizačním sběrači, kanalizace na Dědině je mimo krátký úsek stoky C1 hotová.
Průběžně jsou vystrojovány kanalizační šachty, drobné práce probíhají na dokončení montáže
technologie u čerpací stanice. Vzhledem k pozdnímu zahájení prací v letošním roce je ohrožený
termín dokončení stavby dle smlouvy – 18 měsíců od zahájení stavby tj. 15. Květen 2013.
Součástí dokončení stavby by měla být i nová komunikace na Dědině.
Protože výše uvedený termín se zdá být nereálný, hledáme cestu jak dodatkem ke smlouvě
prodloužit termín dokončení stavby o měsíc nebo dva. Podle tohoto nového harmonogramu by
mohla být obec odkanalizována (včetně přepojení domovních přípojek) do poloviny července. Ke
stejnému datu (nejpozději) by měla být hotová i komunikace na Dědině.
ČOV:
Pan Kozák rezignoval na funkci předsedy DSO. Hledá se nástupce, který musí být zastupitelem
některé z obcí DSO. Dne 10. 4. 2013 uvolní SFŽP peníze pro DSO – 37 milionů bude na dosud splatné
a nezaplacené faktury MSO. Další peníze uvolní po odsouhlasení nově provedených prací fondem,
pravděpodobně koncem dubna. Z tohoto důvodu nebude DSO čerpat úvěr, který jsme loni
schvalovali.
Kanalizace – zkušební provoz:
Podle vyjádření pana Lojana souhlasí ing Kafka se zahájením zkušebního provozu v termínu, jakmile
bude povoleno předčasné užívání ČOV. Strabag by měl dle smlouvy stavbu předat do 15. května
2013, tj. 18 měsíců od zahájení stavby. Od 1. 6.2013 bude spuštěné předčasné užívání ČOV a naše
obec může požádat o zahájení zkušebního provozu na kanalizaci a sběrač – podklady připraví pan
Lojan, žádost podá obec.
Provozování:
Dohodli jsme se, že obec Skoronice požádá do 15. dubna 2013 VaK o provozování po dobu
zkušebního provozu. Jako možnost pro stálé provozování (od cca červenec 2014) je
je vypsání výběrového řízení na provozování na celého komplexu stavby - kanalizaci, sběrač i ČOV.
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b/ Projekty – jako, léto 2013
„Technické zhodnocení mateřské školy“ – ROP Jihovýchod, dot. titul 3.3
(podáno 29. března 2013)
Stavební náklady projektu
ostatní náklady projektu (proj. dokumentace, výb.řízení, zpracování
projektové žádosti, publicita projektu, projekt. management…)
Celkové náklady projektu
Dotace 85%
Podíl obce

3 520 000,474 963,3 994 963,3 353 219,641 744,-

„Vybudování centra volnočasových aktivit v 2.NP bývalé školy“
Žádost o dotaci byla podána 15. února na MMR, Program rozvoje venkova. Výsledek hodnocení
žádostí a vyrozumění o případné dotaci bude nejpozději do 15. května 2013.
Náklady projektu jsou 980 000,- , v případě podpory projektu dostaneme 400 000,- , 580 000,bychom financovali z vlastních prostředků.
Pokud by projekt nebyl podpořený z MMR, uvažujeme o podání žádosti do 6. výzvy programu Leader
MAS Kyjovské Slovácko, která byla aktuálně vyhlášená. Vzhledem k tomu, že od 2.NP bývalé školy se
musí před rekonstrukcí muzea přestěhovat knihovna, zvažujeme i částečné řešení na vlastní náklady:
provést nejnutnější opravy a úpravy (podlahy, nátěry, malování + vybudování jednoho sociálního
zařízení).
„Rekonstrukce budovy muzea, rozšíření expozice lidového bydlení a vytvoření nové expozice Jízdy
králů“
Rekonstrukce bude zahájena v polovině května. Ušetřených cca 140 000,- na stavebních pracích
převedl starosta obce na mobiliář a vybavení obou expozic, na jejich koncepci a zajištění exponátů
spolupracujeme s Vlastivědným muzeem Kyjov. Předměty do expozice Jízdy králů máme z větší části
zajištěné, do expozice lidového bydlení potřebujeme zajistit:
Kříž na zeď, hodiny na zeď, držák plechový na pokličky včetně pokliček, pár starých plechových hrnců
na postavení na kamna, vyškovskou nebo habánskou keramiku - džbánky a talíře nebo mísy. Dále by
bylo dobré světnici doplnit o kosn a na něm nainstalovat domácí oltářík (nějaké sošky svatých,
svícny).
„Oprava kostela sv. Floriána“
Tento týden probíhá výměna čtyř oken v sakristii, následovat bude výměna střechy a žlabů nad
sakristií. V květnu budou pokračovat sanační práce a úprava prostranství kolem kostela.
Do 6. výzvy bude farnost podávat projekt na opravu kostela.
„Komunikace Dědina“
Realizace stavby je připravena, výběrové řízení vyhrála firma Strabag s cenou cca 2 500 000,Zahájení stavby předpokládám začátkem měsíce června, doba trvání cca 5 týdnů.

c/ Informace – knihovna, VPP, pozemkové úpravy, kácení podél Hruškovice
Knihovna:
Statistika půjčování knížek v roce 2012:
Knižní fond Skoronice: dospělí - 851 výpůjček
děti - 291 výpůjček
Z knižního fondu knihovny Skoronice se půjčují především nově nakoupené knihy a
doporučená školní četba. V oběhu je cca 300 knih, zbytek leží bez zájmu čtenářů.
10

Výměnný fond:

dospělí – 1 068 výpůjček
děti
- 191 výpůjček

VPP:
Současný stav:
Stanislav Smištík – zaměstnanec obce, smlouva na dobu určitou do 31. 12. 2014
Božena Preisnerová – VPP, smlouva do 31. srpna 2013
Nově:
Radek Blahůš – VPP, smlouva květen – říjen 2013

Pozemkové úpravy:
Žádost o vložení vlastních pozemků do pozemkových úprav podalo Zámecké vinařství Bzenec – cca
20 ha. Tím jsme pravděpodobně překročili požadovaných 50% výměry katastru a Pozemkový úřad
může zahájit úpravy. Písemně nám pošle PÚ stanovisko příští týden.
Kácení podél Hruškovice:
Kácení označených dřevin na obecních pozemcích podél Hruškovice jsme odložili
na podzim. Důvodem byla nezpevněná cesta na kanalizaci podél toku a nepřipravený
způsob těžby.
Akce:
28. dubna – Otevírání expozice v konírně milotického zámku, téma tradiční řemesla
30. dubna – Pálení čarodějnic, stavění máje
11. května – Otevírání projektu „ Ubývá míst, kam chodívala pro vodu….
12. května - Svátek matek, mateřská školka
Na závěr poděkoval starosta všem přítomným za účast a ve 22.20 hodin zasedání ukončil.
Zapsala: Marie Řiháková
Ověřovatelé zápisu: Ing. Marie Půčková
Jitka Novotná

Jan Grombíř
starosta

Ve Skoronicích 15. 4. 2013
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