Zápis
z 29. zasedání ZO Skoronice konaného dne 10. 12. 2013 od 17.00 hodin
Přítomni: Jan Grombíř, Marek Vašíček, Ing. Marie Půčková, Jitka Novotná, Miroslav Chytil
Omluveni: Lukáš Plachý, Pavel Ticháček
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 změnu bodu č. 8, namísto projednání OZV týkající se zákazu podomního
prodeje, která se překládá na příští zasedání, zařadit rozpočtové opatření č. 16/2013.
Starosta přednesl navržený program, který byl jednohlasně schválen.
Program:
1. Zahájení, schválení programu a kontrola usnesení
2. Schválení ověřovatelů zápisu a zapisovatelky
3. Hospodaření obce ke dni 30. 11. 2013
4. Rozpočtové opatření č. 15/2013
5. Schválení dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje
na tvorbu nového územního plánu obce
6. Schválení dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje
na zajištění provedení a dokumentace jízdy králů
7. Projednání žádosti Charity Kyjov o finanční příspěvek
8. Rozpočtové opatření 16/2013
9. Různé
a) Aktuálně kostel sv. Floriána – sanace/financování obce
b) Kanalizace - zahájení zkušebního provozu+vyúčtování; ČOV – předpoklad financování
ČOV do doby konečného vyúčtování stavby
c) Bilance projektových žádostí v roce 2013 a financování projektů z prostředků obce
d) Proběhlé a připravované akce
- beseda s důchodci, adventní koncert
- předvánoční zpívání, Silvestr
Usnesení č. 1/29/2013
ZO Skoronice schvaluje změněný program zasedání
Hlasování č. 1: pro 5, proti 0, zdržel se 0

Kontrola usnesení:
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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 28. prosince 2013 v 17:00.
Pan Švábek zdůraznil, že se nejedná jen o SDH, ale také o budovu hasičské zbrojnice. Starosta
podal informaci přítomným o stavu budovy hasičské zbrojnice. Dokumentace stavby byla předána
firmě Projektis Kyjov, která provede posouzení statiky budovy a navrhne řešení k odstranění závad,
případně rozsáhlejší rekonstrukci budovy. Budova se stavěla od roku 1997 do 1999, dle předávacího
projektu byla stavba provedena bez závad. Záruční lhůta na stavbu vypršela 30. listopadu 2004.

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 – podání zprávy se překládá na 1. jednání z.o. v roce 2014. Zpráva
bude zpracována na základě kompletního vyúčtování roku 2013.
K bodu č. 2. Schválení ověřovatelů zápisu a zapisovatelky
Starosta navrhl jako ověřovatele zápisu: Marka Vašíčka a Jitku Novotnou, jako zapisovatelku
Marii Řihákovou.
Usnesení č. 2/29/2013
ZO Skoronice schvaluje ověřovatele zápisu: Marka Vašíčka, Jitku Novotnou, jako
zapisovatelku Marii Řihákovou.
Hlasování č. 2: pro 5, proti 0, zdržel se 0
K bodu č. 3: Hospodaření obce k 30. 11. 2013
Hospodaření obce k 30. 11. 2013
Konečný zůstatek běžného účtu
344.007.97
Konečný zůstatek účtu ČNB
2.723.70
Konečný zůstatek ČMZRB
873.03
--------------------------------------------------------------Pokladní hotovost
18.398,-

Usnesení č. 3/29/2013
ZO Skoronice bere na vědomí hospodaření obce k 30. 11. 2013
K bodu č. 4: Rozpočtové opatření č. 15/2013
Starosta seznámil přítomné s rozpočtovým opatřením číslo 15/2013 navýšení příjmů i výdajů
o 100.000,-, které bylo jednohlasně schváleno.
Usnesení č. 4/29/2013
ZO Skoronice schvaluje rozpočtové opatření číslo 15/2013 navýšení příjmů i výdajů o
100.000,Hlasování č. 3: pro 5, proti 0, zdržel se 0
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K bodu č. 5: Schválení dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu
Jihomoravského kraje na tvorbu nového územního plánu obce
Starosta seznámil přítomné s dodatkem č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu
Jihomoravského kraje na tvorbu nového územního plánu obce, který byl jednohlasně
schválen.
Usnesení č. 5/29/2013
ZO Skoronice schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu
Jihomoravského kraje na tvorbu nového územního plánu obce
Hlasování č. 5: pro 5, proti 0, zdržel se 0
K bodu č. 6: Schválení dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu
Jihomoravského kraje na zajištění, provedení a dokumentace jízdy králů
Starosta seznámil přítomné s výše uvedeným dodatkem, který byl jednohlasně schválen.
Usnesení č. 6/29/2013
ZO Skoronice schvaluje Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu
Jihomoravského kraje na zajištění, provedení a dokumentace jízdy králů
Hlasování č. 5: pro 5, proti 0, zdržel se 0
K bodu č. 7: Projednání žádosti Charity Kyjov o finanční příspěvek
Charita Kyjov poskytuje zdravotní a sociální služby potřebným občanům a služby drogově
závislým prostřednictvím K-centra v Kyjově. V současné době patří mezi jejich klienty 7
občanů ze Skoronic. Žádost o finanční příspěvek Charitě Kyjov ve výši Kč 10.000,- byla
jednohlasně schválena.
Usnesení č. 7/29/2013
ZO Skoronice schvaluje finanční příspěvek obce Skoronice na činnost Charity Kyjov v roce
2014 ve výši Kč 10.000,Hlasování č. 6: pro 5, proti 0, zdržel se 0
K bodu č. 8: Rozpočtové opatření č. 16/2013
Starosta seznámil přítomné s rozpočtovým opatřením číslo 16/2013 – navýšení příjmů i
výdajů o 400.000,-, které bylo jednohlasně schváleno.
Usnesení č. 8/29/2013
ZO Skoronice schvaluje rozpočtové opatření číslo 16/2013 – navýšení příjmů i výdajů o
400.000,- Kč
Hlasování č. 7: pro 5, proti 0, zdržel se 0
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K bodu č. 9: Různé
a) aktuálně kostel sv. Floriána – sanace
Fakturace za sanace kostela sv. Floriána ve Skoronicích-rok 2012/obec
Datum

Dodavatel

Předmět

Částka

12.7.2012 Vit Brno
studie-sanace
1 200,00
17.8.2012 Prins Přerov
projekt - sanace
9 960,00
6.11.2012 Prins Přerov
fa č. 1143 - sanační práce
250 620,00
12.11.2012 Prins Přerov
fa č. 1150 - injektáž
12 569,80
19.11.2012 trubky d.č. 43361
809,00
15.11.2012 písek d.č. 43355
743,00
8.11.2012 trubky d.č. 43343
2 296,00
Celkem 2012
278 197,80
Fakturace za sanace kostela sv. Floriána ve Skoronicích-rok 2013/obec
RES s.r.o. Kyjov
sanační omítky
28 429,00
Prins Přerov
sanace+podřezání sakristie
137 422,80
G+M Přerov
dlažba před kostelem
35 942,00
G+M Přerov
okap. chodník, obrubníky
31 678,00
Celkem 2013
233 471, 80
Celkem 2012+2013
511 669,60
Náklady obce Skoronice 2012 + 2013
2012
2013 - 126 432,- (přefakturace farnosti dle smlouvy)
Náklady obce celkem

278 197,80
107 039,80
385 237,60

b) kanalizace- zahájení zkušebního provozu, předpoklad financování ČOV do doby konečného
vyúčtování stavby
KANALIZACE A SBĚRAČ
Zkušební provoz kanalizace v délce 12 měsíců byl zahájený v 30. 11. 2013. Do konce roku 2014 musí
být předložena MZe závěrečná zpráva k projektu s kolaudačním rozhodnutím včetně nabytí právní
moci a kompletním vyúčtováním. Do 31. 3. 2015 musí být závěrečná zpráva se stejnými náležitostmi
předložena i Jihomoravskému kraji. V obou případech jde o povinnosti vyplývající z poskytnutí
dotace.
ČISTÍRNA ODPADNÍCH VOD MILOTICE
Čistírna odpadních vod v Miloticích bude stejně jako kanalizace fungovat 12 měsíců ve zkušebním
provozu. Cena stavby ČOV bude cca 98 milionů bez DPH, což je částka odpovídající smlouvě se
zhotovitelem – MSO Kyjov. Vzhledem k poměrně velkému rozsahu více a méně prací nejsou dosud
známé výše finančních podílů jednotlivých obci. Částka 2 732 425,- uvedená v tabulce jako konečný
podíl Skoronic, by měla dle vyjádření účetní DSO obsahovat i podíl na půjčce ze SFŽP, kterou budou
obce splácet 10 let.
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Přehled plateb jednotlivých obcí

Obec

Konečný podíl
jednotlivých
obcí dle
finanční
analýzy

Podíly
převedené
na účet
svazku do
15.12.2012

Kelčany

1 246 443

100 000

Podíly
převedené
na účet
svazku v r.
2013

Podíly
obcí,
které
bude
nutno
ještě na
účet
svazku
převést

Počet %
které
jednotlivé
obce
uhradilyzáklad
=jejich
podíl

Obec převedla
včetně roku
2013 celkem Kč

100 000,00
8,0

Milotice
Skoronice
Vacenovice
Vlkoš

Celkem

3 798 786
2 732 425
11 230 138
5 343 047

24 350 839

983 400
1 208 800
4 561 500
2 097 200

8 950 900

1 312 500
630 000
1 232 000
1 325 500

2 295 900,00
60,4
67,3
51,6
64,1

4 500 000

1 838 800,00
5 793 500,00
3 422 700,00

13 450 900,00

Platby obcí v roce 2014:
Vacenovice
1 576 000 Kč
Milotice
200 000 Kč
Vlkoš
100 000 Kč
Skoronice
0 Kč
Kelčany příspěvek odmítly z důvodu nedostatku finančních prostředků
c) bilance projektových žádostí v roce 2013 a financování projektů z prostředků obce

Dotační žádosti podané v roce 2013 a kofinancování podpořených projektů
INVESTIČNÍ:
Ministerstvo pro místní rozvoj – dotační titul „Program rozvoje venkova“
Projekt „Vybudování centra volnočasových aktivit a knihovny“
NEPODPOŘENO
Nadace ČEZ – dotační titul „Podpora regionů“
Projekt „Vybudování centra volnočasových aktivit a knihovny“
NEPODPOŘENO
ROP Jihovýchod – dotační titul „Obnova venkovské infrastruktury“
Projekt „Technické zhodnocení MŠ Skoronice“
NEPODPOŘENO
Nadace ČEZ – dotační titul „Oranžové hříště“
Projekt „Víceúčelové hřiště na Zelničkách“

400 000, -

850 000, -

3 950 000,-

2 200 000,-
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SZIF – MAS „Kyjovské Slovácko v pohybu“
Projekt „ Dědictví otců zachováváme…“
Podpořena rekonstrukce elektroinstalace a osvětlení, rekonstrukce
hromosvodu, výměna 2 ks oken, vybudování spolkové místnosti nad sakristií
Realizátorem projektu je Římskokatolická farnost Vlkoš.
Projekt není dokončený, vyúčtování bude do konce ledna 2014

542 000,-

NEINVESTIČNÍ:
Jihomoravský kraj – D 2 podpora projektů v oblasti nemateriálních statků UNESCO
Plánované náklady projektu „Jízdou králů jedem k vám…“
130 000,Dotace Jihomoravského kraje 90%
117 000,Spoluúčast obce 10%
13 000,Skutečné náklady projektu
144 500,Ministerstvo kultury ČR - podpora tradiční lidové kultury
Plánované náklady projektu „ Jízda králů jako prožívaný odkaz předků“
Dotace Ministerstva kultury ČR 70 %
Spoluúčast obce 30%
Skutečné náklady projektu

134 000,95 000,39 000,142 000,-

Rekonstrukce, opravy, kácení a ořez stromů financované z prostředků obce 2013
Vybudování nové místní komunikace v části Dědina
2 480 000,Rekonstrukce 2. NP bývalé školy
873 000,Sanace vlhkých zdí kostela+navazující práce
110 000,Příspěvek na spolufinancování rekonstrukce muzea + nová expozice
220 000,Opravy komunikací, zpevnění cesty na Pastvisku
50 000,Chodník Pastvisko
75 000,Kácení a ořez stromů, likvidace části porostu na březích Hruškovice
25 000,Příspěvek na spolufinanancování Rekonstrukce studny a úprava prostranství
12 000,Projektové služby a stavební dozor kanalizace
170 000,Šachta a přípojka na Zelničkách
66 000,Celkem
4 081 000,-

d) proběhlé a připravované akce
Starosta seznámil přítomné s akcemi, které se již konaly, adventní koncert studentek konzervatoře a
beseda s důchodci, zhodnotil jejich průběh.
Dále seznámil přítomné, že 20. 12. 2013 v 17.00 hodin se uskuteční vánoční zpívání, kde vystoupí
chrámový sbor a žáci kteří navštěvují ZUŠ Vracov.
Dne 31. 12. 2013 Silvestr se uskuteční v obci Milotice na nádvoří zámku.
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Předseda finančního výboru Miroslav Chytil podal zprávu finančního výboru z kontroly pokladních
dokladů a kontroly financování investičních a neinvestičních akcí obce za rok 2013.
Rovněž členka kontrolního výboru Jitka Novotná podala zprávu kontrolního výboru z kontroly plnění
úkolů ze zasedání ZO Skoronice za období květen – prosinec 2013.
Usnesení č. 9/29/2013
ZO Skoronice bere na vědomí bod č. 9. Různé
Na závěr starosta obce poděkoval všem přítomným za účast a v 19.30 hodin zasedání ukončil.
Ověřovatelé zápisu:

Marek Vašíček
Jitka Novotná

Jan Grombíř
starosta

Zapsala: Marie Řiháková
Ve Skoronicích 13. 12. 2013
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