Zápis
z 31. zasedání ZO Skoronice konaného dne 27. 3. 2014 od 17.00 hodin
=====================================================
Přítomni: Jan Grombíř, Marek Vašíček, Miroslav Chytil, Lukáš Plachý, Pavel Ticháček, ing. Marie
Půčková
Omluveni: Jitka Novotná
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 přednesl navržený program doplněný o body číslo 12 a 13, původní bod 12. Různé, bude
mít nově č. 14.

Program:
1. Zahájení, schválení programu a kontrola usnesení
2. Schválení ověřovatelů zápisu a zapisovatelky
3. Hospodaření obce
4. Projednání a schválení žádostí o granty obce Skoronice na rok 2014
5. Schválení rozpočtu obce na rok 2014
6. Schválení rozpočtového výhledu na léta 2015 - 2017
7. Revokace usnesení Zastupitelstva obce Skoronice č. 8/30/2014
8. Projednání nařízení obce č. 1/2014 – zákaz podomního a pochůzkového prodeje v obci
9. Schválení inventarizační směrnice č. 1/2014
10. Informace z jednání valné hromady DSO Kelčany, Milotice, Skoronice,
Vacenovice, Vlkoš
11. Aktuálně – projekty a dotační žádosti, práce obecních zaměstnanců
12. Revokace usnesení ZO Skoronice č. 10/30/2014
13. Schválení proplacení nevyčerpané dovolené starostovi obce
14. Různé
a) Poděkování pana faráře zastupitelstvu obce za spolupráci
b) Žádost MND o průjezd místní částí Dědina v době budování průzkumného vrtu v trati
Pod Zelnicema
c) Akce duben a květen 2014
d) ÚPO + pozemkové úpravy
e) Schválení smluv o zemědělském pachtu - Zera a.s., VSV a.s.
Usnesení č. 1/31/2014
ZO Skoronice schvaluje program zasedání
Hlasování č. 1: pro 6, proti 0, zdržel se 0
K bodu č. 2. Schválení ověřovatelů zápisu a zapisovatelky
Starosta navrhl jako ověřovatele zápisu Lukáše Plachého a Miroslava Chytila, jako
zapisovatelku Marii Řihákovou.
Usnesení č. 2/31/2014
ZO Skoronice schvaluje ověřovatele
zápisu: Lukáše Plachého, Miroslava Chytila, jako zapisovatelku Marii Řihákovou.
Hlasování č. 2: pro 6, proti 0, zdržel se 0
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K bodu č. 3. Hospodaření obce k 28. 2. 2014
Konečný zůstatek u KB
1.319.197.85
ČMZRB
736.53
ČNB
37.918.74
============================================================
Celkem
1 357 853,12
Usnesení č. 3/31/2014
ZO Skoronice bere na vědomí hospodaření obce k 28. 2. 2014
K bodu č. 4. Projednání a schválení žádostí o granty obce Skoronice na rok 2014
Na základě rozhodnutí zastupitelstva obce ze dne 20. 2. 2014, usnesení č. 5/30/2014 o
vyhlášení grantů obce podaly žádost o podporu své činnosti tyto zájmové organizace a
spolky:
Vinařský spolek o. s. Skoronice
20 000,- Kč
Sbor dobrovolných hasičů Skoronice
10 000,- Kč
Sokol Vlkoš o. s.
85.000,- Kč
Usnesení č. 4/31/2014
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
Hlasování č. 3: pro 6, proti 0, zdržel se 0
K bodu č. 5 Schválení rozpočtu obce na rok 2014
Starosta seznámil přítomné s návrhem rozpočtu na rok 2014, který byl zveřejněn na úřední
desce i v elektronické podobě v době od 24. 2. 2014 do 12. 3. 2014, byl projednán ve
finančním výboru a při jednání ZO Skoronice dne 20. 2. 2014. Proti původně vyvěšenému
návrhu rozpočtu na rok 2014 došlo v několika paragrafech ke změnám v příjmech i výdajích.
Změny jsou uvedené v přiložené tabulce. Rozpočet je navržený ke schválení dle jednotlivých
paragrafů. Přesuny finančních prostředků v rámci paragrafu se budou provádět bez
rozpočtového opatření. Na zasedání ZO byly projednány a do rozpočtu zavedeny níže
uvedené změny.

PŘÍJMY
paragraf
x
3 319
3399
6310

položka
4116
2324
2111
2324

3632 2111

název
neinv. dotace od UP na VPP UZ 13101
vratka el. energie sál OU
příjmy z prodeje CD, DVD, magazínu
peněžní plnění od MF nahrazující
úrok účet vedený u ČNB
pronájem hrobového místa
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zveřejněný schválený rozdíl v Kč
0 66000,00
66000,00
1800,00 16300,00
14500,00
1500,00
3800,00
2300,00
0,00
200,00

200,00
2200,00

200,00
2000,00

CELKEM
VÝDAJE
3745
3745
3745
2321
2321
3745
6171
6171

5011
5032
5031
6349
5329
5011
5321
5168

3500,00

88500,00

85000,00

mzdy VPP UZ 13101
zdravotní pojištění VPP UZ 13101
soc. pojistně VPP UZ 13101
inv. transfer DSO Kelčany ...
neinv.transfer DSO Kelčany ..
mzdy VPP dopl. OU
neinv. transfery městu Kyjov
služby

0,00 42900,00
42900,00
0,00
6000,00
6000,00
0,00 17100,00
17100,00
142000,00
0,00 -142000,00
0,00 142000,00 142000,00
200000,00 217000,00
17000,00
5000,00
4000,00
-1000,00
50000,00 53000,00
3000,00

CELKEM

397000,00 482000,00

85000,00

Usnesení č. 5/31/2014
ZO Skoronice schvaluje rozpočet obce Skoronice dle paragrafů na rok 2014, příjmy ve výši
Kč 6.582.000,-, financování 357.000,- Kč, celkové zdroje ve výši 6.225.000,- Kč a celkové
výdaje ve výši Kč 6.225.000,- Kč bez výhrad a připomínek.
Hlasování č. 4: pro 6, proti 0, zdržel se 0
K bodu č. 6. Schválení rozpočtového výhledu na léta 2015 – 2017
Starosta seznámil přítomné s návrhem rozpočtového výhledu na léta 2015 – 2017, který byl
zveřejněn na úřední desce i v elektronické podobě ode dne 24. 2. 2014 do 12. 3. 2014.
Usnesení č. 6/31/2014
ZO Skoronice schvaluje rozpočtový výhled na léta 2015 – 2017, ke kterému nebyly
vzneseny žádné připomínky ani výhrady
Hlasování č. 5: pro 6, proti 0, zdržel se 0
K bodu č. 7. Revokace usnesení ZO Skoronice č. 8/30/2014
Zastupitelstvo obce schválilo na svém jednání dne 20. února 2014, usnesení č. 8/30/2014 o
zákazu podomního a pochůzkového prodeje v obci Skoronice. Kontrolní odbor Ministerstva
vnitra nařídil zrušení této obecně závazné vyhlášky z důvodu jejího nesouladu s platnou
legislativou. Zákaz podomního prodeje v obci není možné řešit obecně závaznou vyhláškou.
Řešení této problematiky je záležitostí výkonu státní správy a zákaz je možné vydat pouze
formou nařízení obce. Z uvedeného důvodu je nutné, aby zastupitelstvo revokovalo
usnesení č. 8/30/2014 ze dne 20. 2. 2014.
Usnesení č. 7/31/2014

ZO Skoronice ruší usnesení č. 8/30/2014 ze dne 20. 2. 2014 – schválení obecně závazné
vyhlášky č. 1/2014 o zákazu podomního a pochůzkové prodeje v obci Skoronice
Hlasování č. 6: pro 6, proti 0, zdržel se 0
K bodu č. 8. Projednání nařízení obce č. 1/2014 – zákaz podomního a pochůzkového prodeje v obci

Tento bod napravuje chybné rozhodnutí zastupitelstva obce ve věci zákazu podomního a
pochůzkového prodeje v obci. Výše uvedené opatření je možné pouze vydáním nařízení
obce.
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Usnesení č. 8/31/2014
ZO Skoronice schvaluje nařízení obce č. 1/2014 o zákazu podomního a pochůzkového prodeje
v obci Skoronice
Hlasování č. 7: pro: 5, proti 1, zdržel se 0
K bodu č. 9. Schválení inventarizační směrnice č. 1/2014
Starosta seznámil přítomné se směrnicí č. 1/2014 pro provedení inventarizace majetku a závazků
obce, úprava směrnice se týká inventarizovaného majetku s cenou vyšší než 500,- Kč, majetek do
500,- Kč bude evidován jen operativně, nebude podléhat inventarizaci.
Usnesení č. 9/31/2014
ZO Skoronice schvaluje novou směrnici o inventarizaci majetku obce č. 1/2014
Hlasování č. 8: pro 6, proti 0, zdržel se 0
K bodu č. 10. Informace z jednání valné hromady DSO Kelčany, Milotice, Skoronice, Vacenovice,
Vlkoš
Starosta podal informaci z jednání valné hromady DSO Kelčany, Milotice, Skoronice, Vacenovice,
Vlkoš
1. Kontrola Ministerstva financí ČR
V únoru proběhla na ČOV Milotice kontrola Ministerstva financí ČR týkající se
přípravy a realizace stavby spolufinancované SFŽP. Byly zjištěny chyby při výběrovém řízení na
projekční a inženýrské služby (AP Investing a Aqua Procon) z let 2008 a 2010 – nebyla nalezena
veškerá dokumentace a zpochybněna výše ceny na uvedené služby. Za nestandardní
bylo označeno losování deseti dodavatelů, kteří následně podávali nabídky na realizaci stavby.
Veškeré doklady budou ještě procházet rozborem analytického oddělení MF, podle
vyjádření předsedy DSO ing. Něničky hrozí svazku krácení dotace o cca 300 000,- Kč
2. Řešení podílu obce Kelčany na nákladech DSO a obce Skoronice
Z důvodu nepřítomnosti zástupce obce Kelčany nebyl projednán bod týkající se řešení podílu obce
Kelčany na nákladech svazku při budování čistírny odpadních vod a nákladech na budování
kanalizačního sběrače, čerpací stanice a výtlačného potrubí. Pokud obec Kelčany neuhradí svůj podíl
do doby kolaudace stavby, navrhuje svazek účtovat podíl Kelčan jako závazek pro příští období.
3. Provozování kanalizace a ČOV po skončení zkušebního provozu
V době zkušebního provozu 25. 11. 2013 – 25. 11. 2014 je provozovatelem kanalizace v obci a čistírny
odpadních vod v Miloticích společnost VaK Hodonín a.s. Rozhodnutí o stálém provozovateli po
skončení zkušebního provozu je v kompetenci svazku. V úvahu přicházejí dvě možnosti řešení:
a) vypsání výběrového řízení na provozovatele. Vzhledem k blížícímu se termínu volby provozovatele
by tato varianta znamenala pravděpodobně prodloužení smlouvy se stávajícím provozovatelem
(zřejmě o rok) a výběrové řízení na stálého provozovatele by DSO vypsal
v roce 2015. Tento způsob řešení - ať už by se stal vítězem výběrového řízení kdokoliv - by
znamenal zachování současného stavu tj. všechny finanční prostředky ze stočného by inkasoval
provozovatel a rozsah poskytovaných služeb by stanovila smlouva o provozování-viz příloha. Obnovu
kanalizační sítě by tedy platil vlastník ze svých prostředků.
b) provozovatelem po skončení zkušebního provozu bude DSO. Finanční prostředky ze stočného (cca
5 miliónů ročně) by inkasoval svazek, který by zajišťoval i veškeré práce a povinnosti s provozováním
spojené. Některé činnosti by svazek zajišťoval ve vlastní režii a vlastními pracovníky – obsluhu ČOV a
čerpacích stanic, fakturaci a výběr stočného, likvidaci sušiny apod., část prací by bylo zajišťováno
dodavatelsky (především VaK). Podle předběžných propočtů by rozdíl mezi výnosy a náklady (zisk)
mohl postupně činit asi 1 milión Kč, tyto prostředky by mohl svazek použít k obnově případně
k rozšíření kanalizační sítě. Valná hromada k definitivnímu řešení provozovatele proběhne ve středu
2. dubna od 10:00 v Miloticích.
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Usnesení č. 10/31/2014
ZO Skoronice bere na vědomí informaci z jednání valné hromady DSO Kelčany, Milotice, Skoronice,
Vacenovice, Vlkoš
K bodu č. 11. Aktuálně projekty a dotační žádosti, práce obecních zaměstnanců
Starosta seznámil přítomné s podanými projekty ke dni 25. března 2014.
Dále seznámil přítomné s plánem práce obecních zaměstnanců – úklid po celé obci – u hlavní silnice,
kolem obecního sklepu, přírodní areál Lúky, kolem HZ, Na Kanále, Vinohrádky,nátěr altánu, parapety
v MŠ a nátěr mostků.
Usnesení č, 11/31/2014
ZO Skoronice bere na vědomí aktuální stav projektů a dotačních žádostí a práce obecních
zaměstnanců
K bodu č. 12. Revokace usnesení 10/30/2014
Revokace usnesení zastupitelstva obce č. 10/30/2014 ze dne 20. 2. 2014 ohledně proplacení

32 dnů nevyčerpané dovolené starostovi obce. Podle metodického doporučení MV ČR
schvaluje proplacení nevyčerpané dovolené starostovi (uvolněnému zastupiteli) na základě
žádosti zastupitelstvo obce.
Usnesení č. 12/31/2014
Zastupitelstvo obce Skoronice ruší své usnesení č. 10/30/2014 ze dne 20. 2. 2014 proplacení 32 dnů nevyčerpané dovolené starostovi obce
Hlasování č. 9: pro 6, proti 0, zdržel se 0
K bodu č 13. Schválení proplacení nevyčerpané dovolené starostovi obce
Na základě metodického doporučení MV ČR proplacení dovolené uvolněného člena ZO
schvaluje ZO Skoronice proplacení 32 dnů nevyčerpané dovolené z minulých let.
Usnesení č. 13/31/2014

Zastupitelstvo obce Skoronice schvaluje proplacení 32 dnů nevyčerpané dovolené
Hlasování č. 10: pro 6, proti 0, zdržel se 0
K bodu č 14. Různé
a/ poděkování pana faráře ZO za spolupráci
Starosta seznámil přítomné s dopisem, který zaslal ZO Skoronice pan farář P.Mgr. Ing. Pavel Šupol,
jako poděkování za vzájemnou spolupráci při opravách kostela sv. Floriána ve Skoronicích.
Usnesení č. 14/31/2014
ZO Skoronice bere na vědomí poděkování pana faráře P. Mgr, Ing, Šupola
b/ Žádost MND Hodonín o průjezd místní částí Dědina v době budování průzkumného vrtu v trati
Pod Zelnicema

Společnost MND Hodonín uskuteční v roce 2015 průzkumný vrt Skoronice 1 s cílem
vyhledání uhlovodíků v polní trati Pod Zelnicemi. Z důvodu možnosti dopravy techniky a
materiálu na místo vrtu žádá zastupitelstvo obce o povolení výjimky ze zákazu průjezdu
těžkou technikou místní částí Dědina. ZO projednalo žádost MND Hodonín ze dne 19. 4.
2014 a přijalo toto usnesení.
Usnesení č. 15/31/2014
ZO Skoronice odkládá definitivní rozhodnutí k žádosti MND Hodonín na příští zasedání ZO
v měsíci dubnu/květnu 2014. ZO ukládá starostovi obce projednat se zhotovitelem nové
komunikace v části Dědina (Strabag, a.s. Brno) nosnost komunikace a podmínky záručních
oprav. Na jednání ZO, které bude řešit výše uvedenou žádost bude pozván zástupce MND
Hodonín k podání bližších informací ohledně zátěže komunikace.
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c/akce duben a květen 2014
Starosta seznámil přítomné s akcemi, které se budou konat v měsíci dubnu a květnu 2014.
25. 3. a 1. 4. 2014 – seminář krojové součásti / organizuje Olga Hradilová
4. 4. 2014 – Noc s Andersenem/ Obecní knihovna Skoronice
6. 4. 2014 – Smrtná neděle, chození děvčat v krojích po domech/ Kulturní a vlast. sdruž.
Sobota 13. 4. – DEN ZEMĚ – společný úklid, likvidace větví z ořezaných dřevin, nátěry
17. 4. 2014 – Růžičky, třásně, mašle a malování částí krojů / Kult. a vlastivěd. sdružení – akce
pro děti
duben - Pálení čarodějnic
4. května, kostel sv. Floriána
SLAVNOSTNÍ MŠE SVATÁ PŘI PŘÍLEŽITOSTI 110. VÝROČÍ VZNIKU HASIČSKÉHO SBORU VE
SKORONICÍCH
Koncert + výstava fotografií při příležitosti slavnostního otevření projektu „Dědictví otců
zachováváme“
11. května, sál obecního domu
OSLAVA DNE MATEK
Sobota 31. května od 14:00, Skoronské búdy
DEN OTEVŘENÝCH SKLEPŮ
Usnesení č. 16/31/2014
ZO Skoronice bere na vědomí akce duben a květen 2014
d/ Územní plán obce a pozemkové úpravy
Místostarosta Marek Vašíček se zúčastnil jednání v Brně, je připravený návrh ÚPO, pro veřejnost je k
nahlédnutí v kanceláři OÚ, běží 30ti denní lhůta na vyjádření do 12. 4. 2014, následně se zapracují
stanoviska dotčených orgánů, opět poběží 30ti denní lhůta a bude následovat veřejné projednání.
Pozemkové úpravy – podle vyjádření pracovnice Pozemkové úřadu Hodonín ing. Lopraisové
probíhají v současné době výběrová řízení na zhotovitele pozemkových úprav v obcích, které splnily
podmínky zahájení úprav dříve než Skoronice. V případě Skoronic předpokládá Pozemkový úřad
vypsání výběrového řízení na zhotovitele pozemkových úprav do konce roku 2014
Usnesení č. 17/31/2014
ZO Skoronice bere na vědomí informace o ÚPO a pozemkových úpravách
e/ Schválení smluv o zemědělském pachtu – Zera, a.s., VSV a.s.

V návaznosti na pozemkové úpravy v k.ú. Milotice a v souladu s novým občanským
zákoníkem zaslaly společnosti VSV a.s. a Zera a.s. návrh nových pachtovních smluv na
pozemky ve vlastnictví obce Skoronice, které tyto společnosti užívají. V průvodním dopise
nabízí obě firmy rovněž možnost odkup pozemků. Vzhledem k blížícím se pozemkovým
úpravám nedoporučil starosta obce prodej pozemků a z variant pro délku výpovědní doby
navrhl 1 rok.
Usnesení č. 18/31/2014
ZO Skoronice schvaluje pachtovní smlouvu č. 604/2014 se společností Zera a.s., Za Mlýnem
1264, 696 02 Ratíškovice s výpovědní lhůtou 1 rok a pachtovní smlouvu č. 946/2014 se
společností VSV a.s., Vlkošská 379, 696 42 Vracov s výpovědní lhůtou 1 rok
Hlasování č. 11: pro 6, proti 0, zdržel se 0
Na závěr poděkoval starosta všem za účast a v 19.30 hodin zasedání ukončil.
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Ověřovatelé zápisu:

Lukáš Plachý
Miroslav Chytil

Zapsala: Marie Řiháková

Jan Grombíř
starosta

Ve Skoronicích 31. 3. 2014
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