Zápis
z 28. zasedání ZO Skoronice konaného dne 21. 11. 2013 od 17.00 hodin
------------------------------------------------------------------------------------------------Přítomni: Jan Grombíř, Marek Vašíček, Miroslav Chytil, Jitka Novotná, Lukáš Plachý
Omluveni: Pavel Ticháček, Ing. Marie Půčková
K bodu č. 1. Zahájení, schválení programu 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 – 14. Schválení nové Zřizovací
listiny obecní knihovny, člen ZO Skoronice Lukáš Plachý rovněž navrhl vložení bodu č. 15.
OZV – podomní prodej v obci Skoronice, bod. Různé bude mít číslo 16.
Starosta přednesl rozšířený program, který byl jednohlasně schválen.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Zahájení, schválení programu a kontrola usnesení
Schválení ověřovatelů zápisu a zapisovatelky
Hospodaření obce ke dni 31. 10. 2013
Rozpočtové opatření č. 12/2013
Rozpočtové opatření č. 13/2013
Rozpočtové opatření č. 14/2013
Vyhlášení inventarizace majetku obce ke dni 31. 12. 2013 a schválení
inventarizačních komisí
8. Rozpočtové provizorium na rok 2014
9. Schválení změny stanov DSO Kelčany, Milotice, Skoronice, Vacenovice, Vlkoš
10. Hospodaření s odpady
11. Územní plán obce – projednání návrhů řešení
12. Závěrečná zpráva k projektu „Skoronice – kanalizace v obci a kanalizační sběrač
13. Vyúčtování projektu „Jízdou králů jedem k vám…“, finanční a obsahová bilance sjezdu
rodáků
14. Schválení nové Zřizovací listiny obecní knihovny Skoronice
15. OZV – návrh zákazu podomního prodeje v obci Skoronice
16. Různé
a) ČOV Milotice – zahájení zkušebního provozu
b) Uložení kontrol finančnímu a kontrolnímu výboru z.o.
c) Proběhlé a připravované akce
9. -10. listopadu, hody – vyúčtování
30. listopadu 17:00 – beseda s důchodci
4. prosince 18:30 – Adventní koncert konzervatoristek
20. prosince 17:00 – Vánoční zpívání
31. prosince Silvestr Milotice – Z pohádky do pohádky
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Usnesení č. 1/28/2013
ZO Skoronice schvaluje rozšířený program zasedání
Hlasování č. 1: pro 5, proti 0, zdržel se 0
Kontrola usnesení: Usnesení 12/24/2013 ZO Skoronice na základě připomínky pana Švábka
ukládá starostovi zpracování analýzy současného stavu zásahové jednotky, počtu členů a
řešení budoucnosti zásahové jednotky. Starosta svolá schůzku s velitelem a zástupcem
velitele zásahové jednotky – bude řešit v rámci výroční schůze hasičů/leden 2014.
Pan Švábek zdůraznil, že se nejedná jen o SDH, ale také o budovu hasičské zbrojnice.
K bodu číslo 2: Schválení ověřovatelů zápisu a zapisovatelky
Starosta navrhl jako ověřovatele zápisu Miroslava Chytila, Lukáše Plachého, jako
zapisovatelku: Marii Řihákovou.
Usnesení č. 2/28/2013
ZO Skoronice schvaluje ověřovatele zápisu: Miroslava Chytila a Lukáše Plachého, jako
zapisovatelku: Marii Řihákovou
Hlasování č. 2: pro 5, proti 0, zdržel se 0
K bodu č. 3. Hospodaření obce k 31. 10. 2013
Starosta obce seznámil přítomné s hospodařením obce k 31. 10. 2013.
Hospodaření obce k 31. 10. 2013
Konečný zůstatek běžného účtu
453.039.11
Konečný zůstatek účtu ČNB
74.664.95
Konečný zůstatek ČMZRB
873.03
--------------------------------------------------------------Celkem
528.577.09
Usnesení č. 3/28/2013
ZO Skoronice bere na vědomí hospodaření obce Skoronice k 31. 10. 2013
K bodu č. 4. Rozpočtové opatření číslo 12/2013
Starosta seznámil přítomné s rozpočtovým opatřením číslo 12/2013 navýšení příjmů a výdajů o
100.000,-, které bylo jednohlasně schváleno.
Usnesení č. 4/28/2013
ZO Skoronice schvaluje rozpočtové opatření číslo 12/2013 – navýšení příjmů i výdajů o 100.000,Hlasování č. 3: pro 5, proti 0, zdržel se 0
K bodu č. 5. Rozpočtové opatření č. 13/2013
Starosta seznámil přítomné s rozpočtovým opatřením číslo 13/2013 – navýšení příjmů i výdajů o
100.000,-, které bylo jednohlasně schváleno.
Usnesení č. 5/28/2013
ZO Skoronice schvaluje rozpočtové opatření číslo 13/2013 – navýšení příjmů i výdajů o 100.000,Hlasování č. 4: pro 5, proti 0, zdržel se 0
K bodu č. 6. Rozpočtové opatření číslo 14/2013
Starosta seznámil přítomné s rozpočtovým opatřením číslo 14/2013 – navýšení příjmů i výdajů o
100.000,-, které bylo jednohlasně schváleno.
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Usnesení č. 6/2/2013
ZO Skoronice schvaluje rozpočtové opatření číslo 14/2013 – navýšení příjmů i výdajů o 100.000,Hlasování č. 5: pro 5, proti 0, zdržel se 0
K bodu č. 7. Vyhlášení inventarizace majetku obce ke dni 31. 12. 2013 a schválení inventarizačních
komisí.
Na základě zákona 563/1991 Sb., o účetnictví a vyhlášky 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a
závazků stanovuje starosta obce inventarizaci majetku k 31. 12. 2013 a navrhuje složení komisí – plán
inventur.
Příloha č. 1 – Plán inventur
Obec : Skoronice
Plán inventur na rok na rok 2013
Účetní jednotka: Obec Skoronice
IČO: 00488534
Vydává: Jan Grombíř - starosta
Platnost: od 21. 11. 2013 do 31. 1. 2014
Ve smyslu zákona 563/1991 Sb., o účetnictví a prováděcího předpisu č.270/2010 stanovuji tento
plán inventur.
Periodická inventura majetku obce pro inventarizační položky (seznam inventurních soupisů) bude
zahájena dne 19. 12. 2013 a ukončena nejpozději dne 7.1.2014. Z této inventury bude pořízen
Inventurní soupis majetku.
Zahájení činnosti inventurní komise pro inventarizační položky je ke dni 10. 12. 2013 a ukončení jejich
činnosti je ke dni 31.1.2014.
Zpracování soupisů bude ukončeno dne 20. 1. 2014.
Veškeré inventarizační a zúčtovatelné rozdíly musí být proúčtovány k datu zpracování účetní závěrky
tj. 31. 12. 2013
Inventarizační zpráva musí být zpracována do 31. 1.2014.
Za inventarizaci majetku na účtech 903 0115 – 903 0122 v PO MŠ Skoronice 94, zodpovídá ředitelka
MŠ, která do 18.1.2014 předloží inventurní soupisy svěřeného majetku a majetku nabytého pro
svého zřizovatele v průběhu roku 2013, v jedné kopii, dle inventarizačních položek na syntetické účty
s vyčíslením celkového ocenění.
Při inventarizaci majetku se postupuje dle Směrnice o inventarizaci č. 3/2011. Členové inventarizační
komise jsou povinni postupovat dle vyhlášky č. 270/2010 Sb. a dle Směrnice o inventarizaci č. 3/2011
obce Skoronice. Za tímto účelem jsou povinni se s oběma předpisy seznámit. IK jsou povinny
seznámit s touto směrnicí a závaznými vzorovými tiskopisy všechny členy DIK do 10. 12. 2013.
Členové inventarizační komise včetně předsedy se zúčastní proškolení k provádění inventarizace dne
10. 12. 2013 v budově obecního úřadu od 16.30 hodin a svoji účast potvrdí podpisem na prezenční
listině účastníků proškolení.
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K zajištění inventarizace se zřizují tyto inventarizační komise:
UIK:
Předseda: ing. Marie Půčková
Členové:
Miroslav Chytil
Jitka Novotná

podpisový vzor

DIK č. 1- obecní úřad, provede inventarizaci
těchto účtů :
018 včetně 079, 019 včetně 078, 021 včetně 081, 022 včetně 082, 028 včetně 088 , 031, 032, 042,
069,112,231, 261, 262, 263, 311, 314, 315, 316,321, 331,336, 342,344, 345, 346, 348, 349, 373, 374,
378, 388,389, 401, 403,406,407, 451, 472, 902, 903,942, 943, 972
Předseda: Jan Grombíř
Členové: Miroslav Chytil
Stanislav Smištík
DIK č. 2 – hasičská zbrojnice-SDH, provede inventarizaci
těchto účtů:
028 0023 včetně 0880023, 902 0111
Předseda: Pavel Ticháček
Členové:
František Kuchař
Václav Křížka
Stanislav Krist
DIK č. 3 – obecní knihovna, provede inventarizaci
těchto účtů:
018 0021, 028 0024 včetně 088 0024, 902 0112
Předseda: Marek Vašíček
Člen:
Renáta Ticháčková
DIK č. 4 – muzeum, provede inventarizaci
těchto účtů:
028 0025 včetně0880025, 902 0113
Předseda: Lukáš Plachý
Člen:
Ing. Marie Půčková
Druh majetku: pozemky, budovy a stavby, samostatné movité věci a soubory movitých věcí, drobný
dlouhodobý hmotný majetek, dlouhodobý hmotný majetek, ostatní dlouhodobý hmotný majetek,
nehmotný dlouhodobý majetek, drobný nehmotný dlouhodobý majetek, zásoby, nedokončený
dlouhodobý majetek, zásoby, pokladní hotovost, ceniny, hotovost, běžné účty, pohledávky, závazky,
vlastní zdroje, podrozvahové evidence ostatní majetek / časové rozlišení, nehmotný majetek/
Likvidační komise:
Předseda: Marek Vašíček
Členové: Miroslav Chytil
Pavel Ticháček
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Usnesení 7/28/2013
ZO Skoronice schvaluje plán inventur a složení inventarizačních komisí a likvidační komise
k 31. 12. 2013
Hlasování č. 6: pro 5, proti 0, zdržel se 0
K bodu č. 8. Rozpočtové provizorium na rok 2014
Z důvodu, že rozpočet na rok 2014 nebude schválen v roce 2013, je nutné schválit rozpočtové
provizorium pro přechodné období do sestavení rozpočtu na rok 2014 – tj. čerpán í výdajů ve výši
3/12 z celkového rozpočtu v roce 2013 dle paragrafů a smluvní závazky.
Usnesení č. 8/28/2013
ZO Skoronice schvaluje rozpočtové provizorium pro přechodné období do sestavení rozpočtu na
rok 2014 tj. čerpání výdajů ve výši Kč 3/12 z celkového rozpočtu v roce 2013 dle paragrafů a
smluvní závazky.
Hlasování č. 7: pro 5, proti 0, zdržel se 0
Od projednávání bodu č. 9, se dostavila na zasedání Ing. Marie Půčková.
K bodu č. 9. Schválení změny stanov DSO Kelčany, Milotice, Skoronice, Vacenovice, Vlkoš

Ve stanovách dochází ke změně v článku 4 a článku 5. Článek 5 se týká orgánů svazku v
novém znění je upřesněné delegování zástupců obcí na valnou hromadu svazku. V článku 4,
odstavec 4.1 je rozšířena činnost svazku o možnost provozování čistírny odpadních vod.
Vedení svazku předpokládá, že se DSO zúčastní výběrového řízení na provozování ČOV
v Miloticích.
Usnesení č. 9/28/2013
ZO Skoronice schvaluje návrh stanov DSO Kelčany, Milotice, Skoronice, Vacenovice,Vlkoš
Hlasování č. 8: pro 6, proti 0, zdržel se 0
K bodu č. 10. Hospodaření s odpady
V příloze je tabulka hospodaření s odpady týkající se vývozu SKO a BRKO a soubor s cenami
za vývoz a likvidaci BRKO a SKO. Uvedené náklady můžeme snížit pouze pečlivějším
tříděním. V příštím roce vznikne v Miloticích sběrný dvůr, který může obec i občané Skoronic
využívat pro odvoz objemného odpadu (dosud vyvážné obcí-vlečka), biologického odpadu a
nebezpečného odpadu.
Usnesení č. 10/28/2013
Zastupitelstvo obce Skoronice bere na vědomí zprávu o hospodaření s odpady,
Ukládá starostovi vypracovat na příští zasedání přehled vývozů odpadu podle obcí a roční
náklady na BRKO a SKO.

K bodu č. 11. Územní plán obce – projednání návrhů řešení
Územní plán obce zpracovává Ing. architektka Jana Kaštánková, má půlroční zpoždění,
vypracovala I. návrh členění ploch. Obec vznesla k předloženému návrhu připomínky, které
zpracovatel zanese do nového návrhu ÚPO. Další jednání k územnímu plánu obce proběhne
ve středu 4. prosince.
Usnesení č. 11/28/2013
ZO Skoronice bere na vědomí projednání návrhů řešení ÚPO Skoronice
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K bodu č. 12. Závěrečná zpráva k projektu“ Skoronice – kanalizace v obci a kanalizační
sběrač“
Dokončená stavba byla předána investorovi firmou Strabag dle smlouvy o dílo dne 14. 8. 2013. Ke
dni 31. 10. 2013 byla předána veškerá dokumentace ke stavbě a zahájeny úkony k řízení o ročním
zkušebním provozu a následné kolaudaci.
Dotace a jejich vyúčtování:
Dotace Ministerstva zemědělství ČR – 10 427 000,Podle podmínek dotace musí být do 31. 12. 2013 zahájený zkušební provoz s nabytím právní moci
rozhodnutí o zahájení zkušebního provozu. Po ročním zkušebním provozu bude stavba zkolaudována.
Termín pro předložení dokumentace k závěrečnému vyhodnocení akce je 31. 12. 2014.
Dotace Jihomoravského kraje - 2 317 200,Podmínky dotace jsou stejné jako u MZe, termín pro předložení dokumentace k závěrečnému
vyhodnocení akce je 31. 3. 2015.
Finanční bilance:
Skutečné náklady stavby
Rozpočet dle smlouvy:
Rozdíl ( vícepráce celkem)
Fakturace domovních přípojek -Dědina

23 405 474,- Kč
23 210 327,- Kč
195 147,- Kč
- 105 000,- Kč

Vícenáklady skutečné

90 147,- Kč

Výše uvedené částky jsou vícenáklady v rámci projektu, které tvoří zvýšení DPH v roce 2013, změny
v délce stok a řešení vyvolaná nepřesnostmi projektu. Mimo tyto náklady vznikly při budování
kanalizace další náklady na práce, které nebyly součástí projektu – likvidace porostu podél
Hruškovice, přidaná šachta a její připojení na Zelničkách apod.
Všechny faktury za práce na projektu jsou dodavateli /Strabag a.s.) uhrazeny, rovněž obce podílející
se na spolufinancování kanalizace (Milotice, Vlkoš) uhradily veškeré své závazky dle smlouvy.
Náklady obce Skoronice jsou hrazeny z úvěru u ČMZRB ve výši 4 900 000,- Kč. Splatnost úvěru je do
30. 9. 2021. Roční splátky úvěru činí 600 000,- Kč, dosud byla uhrazena jedna čtvrtletní ve výši
150 000,- Kč. Úroky z úvěru nám dle smlouvy o dotaci hradí MZe prostřednictvím ČMRZB. Celková
výše úroků činí cca 620 000,- Kč.
Usnesení č. 12/28/2013
ZO Skoronice bere na vědomí závěrečnou zprávu k projektu Skoronice-kanalizace v obci a
kanalizační sběrač
Ing. Marie Půčková z důvodu pracovních povinností ze zasedání odešla.
K bodu č. 13. Vyúčtování projektu „Jízdou králů jedem k Vám …, finanční a obsahová bilance sjezdu
rodáků

Oba projekty se týkaly finanční podpory jízdy králů, v případě Jmk i muzeální expozice ve výši
cca 80% nákladů. Dotace byly vyúčtovány, kontrola nezjistila žádné závady. V případě dotace
Jihomoravského kraje došlo ke změně obsahu projektu. Původně plánovaný 90 % příspěvek
na vitrínu byl v rozporu s pravidly dotace, peníze z kraje jsme tedy využili k úhradě dalších
nákladů jízdy králů a sjezdu rodáků (nájem mobiliáře a mobilního značení uzávěrek, část
nákladů na pronájem koní, propagaci apod.)
Usnesení č. 13/28/2013
ZO Skoronice bere na vědomí vyúčtování projektu „Jízdou králů jedem k Vám…
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K bodu č. 14. Schválení nové Zřizovací listiny obecní knihovny Skoronice
Starosta seznámil přítomné se změnami Zřizovací listiny obecní knihovny Skoronice.
Jedná se o změnu kontaktních údajů a adresy knihovny
Usnesení č. 14/28/2013
ZO Skoronice chvaluje Zřizovací listinu obecní knihovny Skoronice
Hlasování č. 9: pro 5, proti 0, zdržel se 0
K bodu č. 15. Obecně závazná vyhláška – návrh zákazu podomního prodeje v obci
Skoronice
Člen ZO Skoronice Lukáš Plachý navrhl ZO, aby zvážilo vydání OZV – návrh zákazu podomního
prodeje v obci Skoronice, OZV by měla obsahovat podmínky prodeje, předmět, vymezení
míst, specifikovat služby, kontrola.
Usnesení č. 15/28/2013
ZO Skoronice ukládá starostovi obce do příštího zasedání zpracovat návrh OZV – zákaz
podomního prodeje v obci Skoronice
K bodu č. 16. Různé
a) ČOV Milotice zahájení zkušebního provozu
Ve středu 13. listopadu 2013 proběhlo v Miloticích místní šetření vodoprávního úřadu MěÚ Kyjov a
dotčených orgánů, 15. 11. 2013 bylo vydáno rozhodnutí o zahájení zkušebního provozu. Zkušební
provoz ČOV Milotice a kanalizace Skoronice bude probíhat 12 měsíců, v závěru roku 2014 proběhne
kolaudace. V průběhu roku 2014 svazek obcí rozhodne o provozovateli díla v řádném provozu.
V případě, že nebude svazek provozovat čistírnu a kanalizaci ve vlastní režii musí jako investor stavby
vypsat výběrové řízení na provozování kanalizace a ČOV.
Technologická a stavební část ČOV je dokončena, do konce listopadu budou probíhat terénní práce a
úpravy, MSO jako zhotovitel musí stavbu předat do 15. 12. 2013. Rozhodnutí o financování stavby do
jejího dokončení a zaplacení díla, které bude řešit zbývající výši příspěvku obcí na stavbu projedná
valná hromada svazku v prosinci 2013.
b) uložení kontrol finančnímu a kontrolnímu výboru
ZO Skoronice uložilo kontrolnímu a finančnímu výboru provedení druhé kontroly za rok 2013.
Finanční výbor: kontrolu pokladních dokladů a spolufinancování dotačních titulů
Kontrolní výbor: kontrola plnění usnesení zastupitelstva obce
Usnesení č. 16/28/2013
ZO Skoronice ukládá finančnímu a kontrolnímu výboru provedení uložených kontrol
c) Proběhlé a připravované akce:
9. – 10. 11. 2013 proběhly hody, starosta seznámil přítomné s vyúčtováním
30. 11. 2013 od 16.00 bude beseda s důchodci
4. 12. 2013 v 18.30 adventní koncert konzervatoristek
20. 12. 2013 v 17.00 hodin vánoční zpívání
31. 12. 2013 Silvestr v Miloticích na zámku „ Z pohádky do pohádky“
Sdělění občanů:
Pan Michal Švábek upozornil zastupitelstvo obce Skoronice na havarijní stav budovy hasičské
zbrojnice –popraskané zdi, vypadávající okna apod. Starosta obce navrhl posouzení stavu budovy
statikem. Na základě výsledků statického posouzení budovy hasičské zbrojnice rozhodne
zastupitelstvo obce o dalším postupu.
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Na závěr starosta poděkoval všem přítomným a v 19.50 zasedání ukončil.

Jan Grombíř
starosta

Ověřovatelé: Lukáš Plachý
Miroslav Chytil

Zapsala: Řiháková

Ve Skoronicích 29. 11. 2013

8

