Zápis
z 32. zasedání z.o. Skoronice konaného dne 15. 5 2014 od 18.00 hodin

Přítomni: Jan Grombíř, Marek Vašíček, Jitka Novotná, Miroslav Chytil, Lukáš Plachý,
ing. Marie Půčková
Omluven: 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 přednesl navržený program.
Program:
1. Zahájení, schválení programu a kontrola usnesení
2. Schválení ověřovatelů zápisu a zapisovatelky
3. Hospodaření obce
4. Rozpočtové opatření č. 1/2014
5. Schválení účetní závěrky obce Skoronice ke dni 31. 12. 2013
6. Schválení závěrečného účtu obce Skoronice ke dni 31. 12. 2013
7. Schválení účetní závěrky mateřské školky
8. Schválení žádosti o rozdělení zisku MŠ Skoronice
9. Seznámení se závěrečným účtem DSO Severovýchod
10. Seznámení se závěrečným účtem DSO Kelčany, Milotice, Skoronice,
Vacenovice, Vlkoš
11. Schválení smlouvy se společností EKO KOM
12. Schválení smlouvy o věcném břemeni – kanalizační sběrač a výtlak
13. Schválení smlouvy o smlouvě budoucí s Jihomoravským krajem na věc. břemeno –
přechod přes silnici III/4255 u obchodu
14. Projekty a dotační žádosti, práce obecních zaměstnanců - aktuální stav
15. Územní plán obce a pozemkové úpravy aktuálně
16. Různé
Usnesení č. 1/32/2014
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 Jitku Novotnou a Marka Vašíčka, jako zapisovatelku
Marii Řihákovou.
Usnesení č. 2/32/2014
ZO Skoronice schvaluje ověřovatele zápisu:
Jitku Novotnou, Marka Vašíčka, 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 30. 4. 2014
Starosta seznámil přítomné s hospodařením obce k 30. 4. 2014.
Konečný zůstatek u KB
1 154 358,74
ČMZRB
597,78
ČNB
39 537,74
Pokladna
881,00
=========================================================================
Celkem
1 195 375,26
Usnesení č. 3/32/2014
ZO Skoronice bere na vědomí hospodaření obce Skoronice k 30. 4. 2014, zároveň ukládá
starostovi obce připravit na příští zasedání rozbor příjmů z RUD za 1. pololetí 2014 a
porovnání s rokem 2013
K bodu č. 4. Rozpočtové opatření č. 1/2014
Starosta seznámil přítomné s rozpočtovým opatřením číslo 1/2014 navýšení příjmů i výdajů o
100,- Kč, které bylo jednohlasně schváleno.
Usnesení č. 4/32/2014
ZO Skoronice schvaluje rozpočtové opatření číslo 1/2014 navýšení příjmů i výdajů o 100,Kč
Hlasování č. 3: pro: 6, proti 0, zdržel se 0
K bodu č. 5. Schválení účetní závěrky obce Skoronice ke dni 31. 12. 2013
Spolu s návrhem programu ZO obdrželi zastupitelé obce Skoronice el. poštou podrobný výpis
dat z účetních výkazů účetní závěrky ke dni 31. 12. 2013 a výkazy: Rozvaha, Výkaz zisku a
ztráty, Přílohu obce Skoronice k 31. 12. 2013, Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření
za rok 2013 obce Skoronice a Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření, které proběhlo 13. 8.
2013, roční zprávu o provedení finanční kontroly, zprávu z veřejnosprávní kontroly přijaté
dotace na volbu prezidenta ČR a inventarizační zprávu za rok 2013. ZO Skoronice účetní
závěrku za rok 2013 projednalo a na základě předložených dokladů nevzneslo požadavky na
doplňující informace a předložení dalších účetních záznamů. O schválení výše uvedené účetní
závěrky je vypracován protokol, který je přiložen k zápisu ZO ze dne 15. 5. 2014.
Usnesení č. 5/32/2014
ZO Skoronice schvaluje účetní závěrku obce Skoronice za rok 2013 bez výhrad a
připomínek, příloha s podrobným vysvětlením jednotlivých výkazů je součástí účetní
závěrky, účetní závěrka a protokol z účetní závěrky jsou nedílnou součástí tohoto zápisu –
výkazy: Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty, Příloha obce Skoronice, Zápis z dílčího přezkoumání
hospodaření obce Skoronice ze dne 13. 8. 2013, Zpráva o výsledku přezkoumání
hospodaření za rok 2013 obce Skoronice, roční zpráva o provedení finanční kontroly,
zpráva z veřejnosprávní kontroly přijaté dotace na volbu prezidenta ČR a Inventarizační
zpráva za rok 2013
Hlasování č. 4: pro 6, proti 0, zdržel se 0
K bodu č. 6. Schválení Závěrečného účtu obce Skoronice ke dni 31. 12. 2013
Spolu s návrhem programu ZO obdrželi zastupitelé obce Skoronice el. poštou podrobný výpis
dat z účetních výkazů k Závěrečnému účtu obce Skoronice včetně sestav za rok 2013. Výše
uvedený Závěrečný účet byl zveřejněn na úřední desce obce Skoronice i v elektronické
podobě ode dne 22. 4 2014 do 7. 5. 2014 a nebyly vzneseny žádné připomínky.
2

Zároveň se závěrečným účtem obce Skoronice seznámil přítomné s výsledkem hospodaření
za rok 2013, který se vypočítá jako rozdíl výnosů, účtovaných na účtech třídy 6 a nákladů
účtovaných na účtech třídy 5.
V roce 2013 činily náklady – tř. 5 – 6.100.782,47 Kč, výnosy – tř. 6 – 7.098.847,01 Kč, rozdíl
998.064,54 Kč – zisk – hospodářský výsledek.
Výše uvedený Závěrečný účet obce Skoronice k 31. 12. 2013 včetně výsledku hospodaření –
zisk ve výši Kč 998.064,54 za rok 2013 byly jednohlasně schváleny bez výhrad a připomínek.
Usnesení č. 6/32/2013
ZO Skoronice schvaluje Závěrečný účet obce Skoronice k 31. 12. 2013 včetně výsledku
hospodaření – zisk ve výši Kč 998.064,54 za rok 2013 bez výhrad a připomínek.
Hlasování č. 5: pro 6, proti 0, zdržel se 0
K bodu č. 7. Schválení účetní závěrky příspěvkové organizace MŠ Skoronice ke dni 31. 12.
2013
Spolu s návrhem programu ZO obdrželi zastupitelé obce Skoronice el. poštou podrobný výpis
dat z účetních výkazů účetní závěrky příspěvkové organizace MŠ Skoronice ke dni 31. 12.
2013 a výkazy: Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty, Přílohu MŠ Skoronice k 31. 12. 2013, zprávy
z veřejnosprávních kontrol ze dne 12. 4. 2013 a 25. 9. 2013 a inventarizační zprávu za rok
2013 MŠ Skoronice a ŠJ Skoronice. ZO Skoronice účetní závěrku za rok 2013 projednalo a na
základě předložených dokladů nevzneslo požadavky na doplňující informace a předložení
dalších účetních záznamů. O schválení výše uvedené účetní závěrky je vypracován protokol,
který je přiložen k zápisu ZO ze dne 15. 5. 2014
Usnesení č. 7/32/2014
ZO Skoronice schvaluje účetní závěrku příspěvkové organizace MŠ Skoronice za rok 2013
bez výhrad a připomínek, příloha s podrobným vysvětlením jednotlivých výkazů je součástí
účetní závěrky, účetní závěrka a protokol z účetní závěrky jsou nedílnou součástí tohoto
zápisu – výkazy: Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty, Příloha MŠ Skoronice, zpráva
z veřejnosprávních kontrol ze dne 12. 4. 2013 a 25. 9. 2013 a Inventarizační zprávy za rok
2013 MŠ a ŠJ
Hlasování č. 6: pro 6, proti 0, zdržel se 0
K bodu č. 8. Žádost o schválení rozdělení zisku MŠ Skoronice
Na základě žádosti MŠ Skoronice na rozdělení hospodářského výsledku, který k 31. 12. 2013
činil dle výkazu zisku a ztrát + 27.199,85 Kč.
Návrh rozdělení:
Fond odměn: 20.000,- Kč
Fond rezervní: 7.199,85 Kč
Usnesení č. 8/32/2014
ZO Skoronice schvaluje rozdělení výsledku hospodaření dle návrhu ředitelky MŠ Skoronice
+ 27.199,85 Kč následovně: do Fondu odměn 20.000,- a do Fondu rezervního 7.199,85 Kč.
Hlasování č. 7: pro 6, proti 0, zdržel se 0
K bodu č. 9. Seznámení se Závěrečným účtem DSO Severovýchod za rok 2013
Starosta seznámil přítomné se Závěrečným účtem DSO Severovýchod za rok 2013, který byl
zveřejněn na úřední desce i v elektronické podobě obce Skoronice ode dne 15. 4. 2014 do
30. 4. 2014.
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Usnesení č. 9/32/2014
ZO Skoronice bere na vědomí Závěrečný účet DSO Severovýchod
K bodu č. 10. Seznámení se Závěrečným účtem DSO Kelčany, Milotice, Skoronice,
Vacenovice, Vlkoš za rok 2013
Starosta seznámil přítomné se Závěrečným účtem DSO Kelčany, Milotice, Skoronice,
Vacenovice, Vlkoš za rok 2013, který byl zveřejněn na úřední desce OÚ Skoronice i
v elektronické podobě ode dne 25. 4. 2014 do 12. 5. 2014.
Usnesení č. 10/32/2014
ZO Skoronice bere na vědomí Závěrečný účet DSO Kelčany, Milotice, Skoronice,
Vacenovice, Vlkoš za rok 2013.
K bodu č. 11. Schválení smlouvy se společností EKO-KOM
Společnost EKO KOM vytvořila a provozuje celorepublikový systém, který zajišťuje třídění,
recyklaci a využití obalového odpadu. Za odběr a využití odpadů platí obcím úhradu podle
množství vytříděného odpadu – dle výkazu fi.EKOR. Nová smlouva aplikuje ustanovení
Nového občanského zákoníku a mění pravidla pro výpočet odměny obci. Výše této odměny
zůstává stejná. Dodatek č. 1 se týká pověření společnosti EKOR s.r.o. Kyjov plněním
některých povinností vyplývajících ze smlouvy.
Usnesení č. 11/32/2014
ZO Skoronice schvaluje smlouvu o zajištění zpětného odběru a využití odpadů z obalů a
dodatek č. 1 ke smlouvě o zajištění zpětného odběru a využití odpadů z obalů se
společností EKO-KOM a.s. IČO 25134701, se sídlem Na Pankráci 1685/17, 140 21 Praha 4
Hlasování č. 8: pro 6, proti 0, zdržel se 0
K bodu č. 12. Schválení smlouvy o věcném břemeni – kanalizační sběrač a výtlak
V rámci přípravy budování kanalizace uzavřela v roce 2010 obec Skoronice s vlastníky
pozemků nad kanalizací smlouvu o smlouvě budoucí na věcné břemeno. Po zahájení
zkušebního provozu je třeba překlopit do smlouvy o věcném břemeni dle NOZ nazývané
smlouva o zřízení služebnosti.
Usnesení č. 12/32/2014
ZO Skoronice schvaluje smlouvu o zřízení služebnosti mezi obcí Skoronice a majiteli
pozemků nad kanalizací v obci
Hlasování č. 9: pro: 6, proti 0, zdržel se 0
K bodu č. 13. Schválení smlouvy o smlouvě budoucí s Jihomoravským krajem na věcné
břemeno – přechod přes silnici III/4255 u samoobsluhy Jednota
Jihomoravský kraj je vlastníkem pozemků p. č. 703/6 a p. č. 797/2, oba v k.ú. a obci
Skoronice pod kterými bude procházet kabeláž el. osvětlení připravovaného přechodu přes
silnici III/4255 u obchodu. Dle nového občanského zákoníku je nutné schválení této smlouvy
zastupitelstvem obce.
Usnesení č. 13/32/2014
ZO Skoronice schvaluje smlouvu o smlouvě budoucí mezi obcí Skoronice a Jihomoravským
krajem, Žerotínovo nám. 3/5 Brno na akci Zvýšení bezpečnosti v dopravě v obci Skoronice.
Hlasování č. 10: pro 6, proti 0, zdržel se 0
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K bodu č. 14. Projekty a dotační žádosti, práce obecních zaměstnanců – aktuální stav.
a) DOTACE A GRANTY
Jihomoravský kraj:
V dot. titulu č. 2 Podpora projektů v oblasti nemateriálních statků zapsaných do
Reprezentativního seznamu nemateriálního kulturního dědictví lidstva (UNESCO)
dotovaného 90% žádal obec Skoronice 130 000,- Kč na nákup mobiliáře (lavice, stan,
prodejní stánek) a uspořádání koncertu „Pocta jízdě králů“. Při vyhodnocení žádostí schválil
JMK dotaci ve výši 25 000,-. Tuto dotaci využijeme na uspořádání koncertu „Pocta jízdě
králů“ 20. července 2014.
Řešení: Požádat o podporu na nákupu mobiliáře na zajištění jízdy králů z rezervy dotačního
titulu Ministerstva kultury ČR, který bude vyhlášený v červenci 2014.
U dot. programu č. 1 - Obnova a údržba venkovské zástavby a občanské vybavenosti byla
maximální možnost finanční podpory 200 000,- Kč. O maximální možnou částku jsme žádali
na dofinancování opravy hasičské zbrojnice. Při hodnocení projektu naše obec dosáhla 18
bodů, tj. výše při které byly podpořeny pouze projekty týkající se mateřských škol.
Řešení: Realizovat v letošním roce práce pouze v rozsahu, který umožňují vlastní prostředky.
V rozpočtu je na opravy vyčleněna částka 700 000,- Kč, která však nepokryje ani náklady na
práce nutné k základnímu zajištění statiky budovy. Proto bude zřejmě nutné čerpat část
prostředků z rezervy rozpočtu určené na spolufinancování projektů, která činí 689 000,- Kč.
Ministerstvu pro místní rozvoj: Obec podala projekty na vybudování nového dětského
hřiště v mateřské škole a opravu Lungova kříže směrem k lesu. Celkové náklady na oba
projekty činí cca 500 000,-, spolufinancování obce je ve výši 30% uznatelných nákladů.
Žádosti o dotace zatím nebyly vyhodnoceny.
b) DALŠÍ PROJEKTY
Přechod přes silnici III/4255 u obchodu – je vydáno stavební povolení a vypsané výběrové
řízení na zhotovitele. Předpokládané náklady stavby dle rozpočtu jsou 250 000,- Kč, tato
částka je v obecním rozpočtu vyčleněna. Předpokládané realizace stavby červenec – srpen
2014. Bohužel není možné zkusit využití grantové schéma Nadace ČEZ dotované částkou
200 000,- Kč. Je určena pouze na osvětlení již existujících neosvětlených přechodů.
Zajištění statiky hasičské zbrojnice – Finanční zajištění stavby je uvedeno v bodu a. Do
poloviny měsíce června bude dokončeno zpracování projektové dokumentace na opravy a
vydané stavební povolení. Následovat bude vypsání výběrového řízení na zhotovitele,
provedení prací předpoklad srpen-září 2014
Opravy kostela sv. Floriána – letos byla dokončena úprava spolkové místnosti nad sakristií,
instalováno bezpečnostní zařízení, provedena revize a opravy plynového zařízení a
oplechování přípor a stříšek kostela. Firma Něnička nyní práce na cca 2 měsíce přerušila
v měsících červenec-srpen provede zbytek plánovaných prací – zapravení omítek zdí a přípor
po výměně oken a plechů, nátěr venkovní fasády. Z částky 200 000,- Kč, která je z obecního
rozpočtu vyčleněna na opravy kostela je k dnešnímu dni vyčerpáno cca 150 000,-.
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Odkanalizování lokality u školy – náklady na vybudování stoky, která by odvedla odpadové
vody z lokality u školy (bývalá škola, obchod, hospoda, Stolařství Petr Holcman) činí dle
projektového rozpočtu 1 200 000,- Kč. Žádost na dotaci ve výši 800 000,- je podána na
Jihomoravském kraji. Podle vyjádření ing. Boryšové z odboru vodovodů a kanalizací je málo
pravděpodobné, že peníze na kanalizační infrastrukturu se budou rozdělovat v letošním roce.
Zámečnické opravárenské práce, firma Halouzka, Kyjov – od 20. května bude fi. Halouzka
provádět drobné zámečnické práce v obci. Jedná se o vybudování zábradlí mostku u
viaduktu, výměnu krytu šachty přípojky vody před kostelem (stávající je propadlý a utržený
od terénu), oprava a nátěr vrat na školní dvůr.
c) OBECNÍ PRACOVNÍCI, VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ PRÁCE
Od 2. 5. 2014 měl nastoupit na veřejně prospěšné práce Radek Blahůš. Přestože měla obec
podanou žádost a příslib smlouvy, nakonec úřad práce naši žádost zamítl s odůvodněním, že
byla podaná v době, kdy Radek Blahůš nesplňoval podmínky podpory – 6 měsíc evidence na
ÚP. Žádost byla podána znovu v květnu s nástupem od 1. června 2014. Na měsíc květen
byla s panem Blahůšem podepsaná smlouvu o provedení práce, jako člověk vedený
v evidenci žadatelů o zaměstnání si může vydělat 4 250,- Kč. Od 19. 5. nastoupí na obec na
14 denní neplacenou praxi Ondřej Mrkus z Vlkoše. Mimo běžnou údržbu zeleně a úklid
v katastru obce budou provádět zaměstnanci obce v nejbližším období níže uvedené práce:
- oprava pódia na Lúkách, vykácení stromků vpravo od pódia
– těžba polámaných stromů v remízku
- nová hrobová místa na urny
- ořez lípy u sochy sv. Anny
- upravit prostor pod kontejnery na sklo
- vyčistit tok Hruškovice kolem rybníku
- opravit zapadavé lavičky na Lúkách
- nátěr oken a parapetů na obecním domě
- oprava drobných znečištění na fasádě muzea
- nátěr parapetů a fasády školy
- vysadit a instalovat truhlíky s muškáty do oken budovy muzea
- nátěr zábradlí mostku přes náhon u Lattenbergového a mostu přes Hruškovici u Lúk
- obrousit a natřít altán Vinohrádky

Usnesení č. 14/32/2014
ZO Skoronice bere na vědomí informace o projekty a dotační žádosti, práce obecních
zaměstnanců
K bodu č. 15 Územní plán obce a pozemkové úpravy aktuálně.
Místostarosta Marek Vašíček podal informaci o průběhu a přípravě návrhu Územního plánu
obce Skoronice.Pozemkové úpravy dle pracovnice Pozemkového úřadu proběhne vypsání
výběrového řízení na zhotovitele pozemkových úprav do konce roku 2014.
Usnesení č. 15/32/2014
ZO Skoronice bere na vědomí informace o Územním plánu obce Skoronice a pozemkových
úpravách
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K bodu č. 16. Různé
Starosta seznámil přítomné s nabídkou firmy itself Brno o možnosti rozvodu kabelů v naší
obci. Kabel by zajistil příjem digitální televize a vysokorychlostního interentu.
Usnesení č. 16/32/2014
ZO Skoronice bere na vědomí informace od firmy itself Brno o možnosti rozvodu kabelů
v naší obci.
Připomínky členů ZO:
Členka ZO Jitka Novotná se dotazovala na možnost umístit v obci kontejner na textil a
pokácení proschlého stromu u mostku přes Hruškovici, který roste na obecním pozemku.
Člen ZO Miroslav Chytil upozornil na nutnost řešení úpravy nátoku dešťové vody při velkých
srážkách do jímky na Zaječáku a opravu vadné elektroinstalace v přírodním areálu na Lúkách.
Jako člen hasičského sboru rovněž upozornil na nutnost ukončení pronájmu kanceláře
v hasičské zbrojnici ke zkouškám rockové skupinu. Hasiči potřebují místnost ke své činnosti.
Z diskuze zastupitelstva vzešel požadavek na opravu plotu letní zahrádky před hospodou.

Usnesení č. 17/32/2014
Uvedené připomínky bude řešit starosta a s výsledkem seznámí zastupitelstvo obce.

Na závěr poděkoval starosta všem přítomným za účast a jednání ukončil ve 20.40 hodin.

Ověřovatelé zápisu:
Jitka Novotná
Marek Vašíček

Jan Grombíř
starosta

Zapsala: Řiháková Marie
Ve Skoronicích 22. 5. 2014
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