Zápis
z 33. zasedání z.o. Skoronice konaného dne 24. 6. 2014 od 18. 00 hodin
Přítomni: Jan Grombíř, Marek Vašíček, Jitka Novotná, Miroslav Chytil, Lukáš Plachý, ing.
Marie Půčková, 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.
Kontrola usnesení: splněné úkoly, které vyplynuly z minulého zasedání: úprava nátoku
dešťové vody při velkých srážkách na Zaječáku, ukončení pronájmu kanceláře v hasičské
zbrojnici, pokácení proschlého stromu u mostku přes Hruškovici, který roste na obecním
pozemku bude provedeno v 7/2014, oprava vadné elektroinstalace v přírodním areálu na
Lúkách bude provedena v 7/2014. Umístění kontejneru na textil viz. samostatný bod č. 14e.
Starosta přednesl navržený program, doplněný o bod číslo 15. Směrnice č.1 - Zadávání
veřejných zakázek malého rozsahu.
Program:
1. Zahájení, schválení programu a kontrola usnesení
2. Schválení ověřovatelů zápisu a zapisovatelky
3. Hospodaření obce – stav účtů
4. Rozpočtové opatření č. 2/2014
5. Rozpočtové opatření č. 3/2014
6. Schválení přijetí dotace JMK na akci „Jízda králů-podpora záchovných opatření“
7. Schválení počtu členů zastupitelstva na volební období 2014-2018
8. Projednání závěrečného účtu mikroregionu Nový Dvůr
9. Schválení Dodatku č. 7 ke Smlouvě o vytvoření DSO Severovýchod
10. Informace o výsledku výběrového řízení na zhotovitele přechodu přes silnici
III/4255 u obchodu a přípravě stavby
11. Projednání žádosti Nadace Partnerství Brno o spolupráci a finanční podpoře značení
Moravských vinařských stezek
12. Informace starosty o podobě projektové dokumentace na opravu hasičské zbrojnice
a cenové kalkulaci stavby
13. Rozbor hospodaření obce – srovnání daňových příjmů 2013 x 2014, čerpání rozpočtové
rezervy 2014, bilance čerpání rozpočtu na opravu kostela
14. Různé
a) Projednání smlouvy o poskytnutí účelového příspěvku z rozpočtu obce na
spolufinancování sociálních služeb
b) Příprava koncertu „Pocta jízdě králů“
c) Opravy a realizace o prázdninách – elektroinstalace na Lúkách, oprava pódia na Lúkách,
vybudování osvětleného přechodu u obchodu, oprava věžičky a slunečních hodin na
budově bývalé ZŠ, oprava Lungova kříže na rozcestí k lesu a údržba všech památek,
výměna podlahy ve školní třídě + malování v prostorách MŠ
d) Kulturní a společenské akce obce a mikroregionu Nový Dvůr
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e) Kontejner na oblečení, obuv a hračky
f) Informace o ÚPO Skoronice
15. Schválení Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu
Usnesení č. 1/33/2014
ZO Skoronice schvaluje program zasedání
Hlasování č. 1: pro 7, proti 0, zdržel se 0
K bodu č 2. Schválení ověřovatelů zápisu a zapisovatelky
Starosta navrhl jako ověřovatele zápisu Ing. Marii Půčkovou a Pavla Ticháčka, jako
zapisovatelku Marii Řihákovou.
Usnesení č. 2/33/2014
ZO Skoronice schvaluje ověřovatele zápisu:
Ing. Marii Půčkovou, Pavla Ticháčka, jako zapisovatelku Marii Řihákovou
Hlasování č. 2: pro 7, proti 0, zdržel se 0
K bodu č. 3. Hospodaření obce – stavy účtů
Starosta seznámil přítomné s hospodařením obce se stavy účtů.
Hospodaření obce k 31. 5. 2014 - stavy účtů
Konečný zůstatek u KB
„
ČMZRB
„
ČNB
Stav pokladny
Celkem k 31.5. 2014

1.183.350,61
597,78
67.103,81
5.154,00
1 256 206, 20

Usnesení č. 3/33/2014
ZO Skoronice bere na vědomí hospodaření obce k 31. 5. 2014
K bodu č. 4. Rozpočtové opatření č. 2/2014
Starosta seznámil přítomné s rozpočtovým opatřením číslo 2/2014 – navýšení příjmů i výdajů
o 0 Kč, které bylo jednohlasně schváleno.
Usnesení č. 4/33/2014
ZO Skoronice schvaluje rozpočtové opatření číslo 2/2014 – navýšení příjmů i výdajů o 0 Kč
Hlasování č. 3: pro 7, proti 0, zdržel se 0
K bodu č. 5. Rozpočtové opatření č.3/2014
Starosta seznámil přítomné s rozpočtovým opatřením číslo 3/2014 – navýšení příjmů i výdajů
o 0 Kč, které bylo jednohlasně schváleno.
Usnesení č. 5/33/2014
ZO Skoronice schvaluje rozpočtové opatření číslo 3/2014 – navýšení příjmů i výdajů o 0 Kč
Hlasování č. 4: pro 7, proti 0, zdržel se 0
K bodu č. 6. Schválení přijetí dotace JMK na akci“Jízda králů-podpora záchovných opatření“
Obec Skoronice obdržela dotaci ve výši 25 000,- Kč na realizaci akce Jízda králů – podpora
opatření, která jsou nutná pro udržení zvyku na seznamu nemateriálního dědictví UNESCO.
V rámci projektu „Skoronská jízda králů jako prožívaný odkaz předků“ se uskuteční koncert
Pocta jízdě králů.
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Usnesení č. 6/33/2014
ZO Skoronice schvaluje přijetí dotace z dotačního titulu JMK Podpora rozvoje v oblasti
kultury a památkové péče v roce 2014 na projekt Jízda králů – podpora opatření, která jsou
nutná pro udržení zvyku na seznamu nemateriálního dědictví UNESCO.
Zároveň pověřuje starostu obce podpisem smlouvy o poskytnutí dotace.
Hlasování č. 5: pro 7, proti 0, zdržel se 0
K bodu č. 7. Schválení počtu členů zastupitelstva na volební období 2014-2018
Jednou z pravomocí a zároveň povinností odstupujícího zastupitelstva obce je stanovení
počtu členů na příští volební období tj. léta 2014 – 2018. Na základě zkušeností z práce
stávajícího zastupitelstva obce navrhuje starosta obce zachovat současný počet členů
zastupitelstva.
Usnesení č. 7/33/2014
ZO Skoronice schvaluje navržený počet členů zastupitelstva obce na volební období 2014 –
2018. Do Zastupitelstva obce Skoronice bude voleno 7 členů.
Hlasování č. 6: pro 7, proti 0, zdržel se 0
K bodu č. 8. Projednání závěrečného účtu mikroregionu Nový Dvůr k 31. 12. 2013
Starosta seznámil přítomné se závěrečným účtem mikroregionu Nový Dvůr za rok 2013,
který byl zveřejněn na úřední desce OÚ Skoronice i v elektronické podobě v době ode dne
29. 5. 2014 do 17. 6. 2014.
Usnesení č. 8/33/2014
ZO Skoronice bere na vědomí závěrečný účet mikroregionu Nový Dvůr k 31. 12. 2013
K bodu č. 9. Schválení Dodatku č. 7 ke Smlouvě o vytvoření DSO Severovýchod
Dodatek č. 7 ke smlouvě o vytvoření DSO Severovýchod mění ustanovení původní
zakladatelské smlouvy tak, aby byly v souladu s novým občanským zákoníkem a platným
zákonem o obcích. Předchozí dodatky řešily rozšiřování služeb DSO při sběru a likvidaci
odpadů. DSO připravuje text nové zakladatelské smlouvy, která bude obsahovat všechny
dodatky a kterou budou schvalovat nová zastupitelstva obcí.
Usnesení č. 9/33/2014
ZO Skoronice schvaluje Dodatek č. 7 ke Smlouvě o vytvoření DSO Severovýchod
Hlasování č. 7: pro 7, proti 0, zdržel se 0
K bodu č. 10. Informace o výsledku výběrového řízení na zhotovitele přechodu přes silnici
III/4255 u obchodu a přípravě stavby
Ve středu 11. 6. 2014 proběhlo zasedání komise pro otvírání obálek a hodnocení nabídek na
zhotovitele přechodu pro chodce přes silnici III/4255. Smlouvu s vítězem řízení podepíše
starosta obce 26. týden 2014, realizace zakázky proběhne v měsíci červenci 2014.
Usnesení č. 10/33/2014
ZO Skoronice schvaluje výsledek výběrového řízení na zhotovitele přechodu pro chodce
přes silnici III/4255 u obchodu a pověřuje starostu obce podpisem smlouvy o dílo
s vybraným uchazečem.
Hlasování č. 8: pro 7, proti 0, zdržel se 0
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K bodu č. 11. Projednání žádosti Nadace Partnerství Brno o spolupráci a finanční podpoře
opravy značení Moravských vinařských stezek
V letošním roce se Nadaci Partnerství podařilo dohodnout přípěvek z Jihomoravského kraje
na rozsáhlou údržbu a obnovu cykloznačení Moravských vinařských stezek. Na základě
terénního průzkumu byl zjištěn aktuální stav značení a vyčísleny přesné náklady na obnovu
značení na katastrálním území obce Skoronice. Příspěvek obce na úhradu nákladů na obnovu
značení představuje částku Kč 3.780,-.
Usnesení č. 11/33/2014
ZO Skoronice schvaluje finanční příspěvek pro Nadaci Partnerství Brno na opravu značení
Moravských vinařských stezek v katastru obce Skoronice
Hlasování č. 9: pro 7, proti 0, zdržel se 0
K bodu č. 12. Informace starosty o podobě projektové dokumentace na opravu hasičské
zbrojnice a cenové kalkulaci stavby
Na základě rozhodnutí zastupitelstva obce zadal starosta firmě Projektis s.r.o. Kyjov
zpracování projektové dokumentace na zajištění statiky a nejnutnější opravy budovy
hasičské zbrojnice. Rozpočet na tyto práce činí cca 1, 5 milionu korun. Vzhledem ke
skutečnosti, že v rozpočtu na rok 2014 je na tuto opravu vyčleněna částka ve výši 700 000,Kč a rezervu rozpočtu čerpáme na další nutné opravy a údržbu obecního majetku navrhl
starosta přesun realizace stavby na rok 2015. Tento návrh byl projednán s místostarostou
obce, předsedou finančního výboru a členy obecní zásahové jednotky. Všichni zúčastnění
vyslovili s tímto řešením souhlas.
Usnesení č. 12/33/2014
ZO Skoronice bere na vědomí informaci o podobě projektové dokumentace na opravu
hasičské zbrojnice a cenové kalkulaci stavby. Na základě podaných informací souhlasí
s odkladem realizace stavby na rok 2015.
K bodu č. 13. Rozbor hospodaření obce – srovnání daňových příjmů 2013 x 2014, čerpání
rozpočtové rezervy 2014, bilance čerpání rozpočtu na opravu kostela
SROVNÁNÍ DAŇOVÝCH PŘÍJMŮ 2013 A 2014 - DO 31.5.
DRUH PŘÍJMU
daň z příjmu fyzických osob-záv. činnost
daň z příjmu fyz. osob - OSVČ
daň z příjmů fyz. osob z kapital. výnosů
daň z příjmů právnických osob
daň s přidané hodnoty
odvod z loterií a her
odvod z výherních automatů
správní poplatky
daň z nemovitostí
CELKEM
ROZDÍL 2014-2013

2013
405555
29731
47010
372091
913151
13019
99967
2110
12005
1882634

2014
419317
7315
49236
348499
1041703
8275
35248
1350
2950
1910943
+28309
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NÁKLADY OBCE NA OPRAVY A PROVOZ KOSTELA ZA ROK 2014 (DO 31.5. 2014)
Druh práce

Náklady

Zabezpečovací zařízení + karta

34184

Stočné 2013+1.Q 2014

2356

Opravy

64338

CELKEM

100878

OPRAVY-ČLENĚNÍ DLE POLOŽEK
Revize plynových zařízení - Dobeš

2000

Oprava topidel a plyn. zařízení - Dobeš

4533

Klempířské práce - Něnička

56750

Pultex - Pražák

1055

OPRAVY CELKEM

64338

PROSTŘEDKY V ROZPOČTU OBCE NA ROK 2014

200000

VYČERPANÉ PROSTŘEDKY Z ROZPOČTU OBCE DO 31.5.

100878

ZBÝVÁ K ČERPÁNÍ

99122

Rezerva rozpočtu na rok 2014 a její čerpání do 10. 6. 2014
Ostatní služby / spolufinancování projektů - rezerva rozpočtu
Služby a opravy na obecním majetku , které jsou součástí rozpočtu
CELKEM ZDROJE NA FINANCOVÁNÍ SLUŽEB A OPRAV
Čerpání zdrojů financování do 10.6. 2014:
Nákup barev na okapy, parapety a fasádu budovy bývalé školy
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689000
86000
775000
10000

Nájem lešení-škola
Dohoda o provedení práce - Radek Blahůš
Travní semeno na hřiště na Zelničkách
Školení starosta
Zapravení fasády a ostění po výměně oken v 1. NP bývalé školy
Sítě do oken proti hmyzu - MŠ
Sekání trávy na březích náhonu - dodavatel obec Milotice
Upgrade programu Misys
Projektis-Ateliér Kyjov - zpracování projektové dokumentace na has. zbrojnici
Projektis s.r.o. Kyjov - geologický průzkum a zpracování zprávy o výsledku
Úprava komunikace a odkanalizování dešťové vody u čp. 187 - Hradilovi
Úprava terénu a setí trávy - hřiště Zelničky / Kuchař
Likvidace bobřích hrází na Hruškovici, úprava jímky dešťových vod, úprava terénu
Lúky
Zpracování geometrickým plánů-kanalizace výtlak/k.ú. Milotice
Čerpání - mezisoučet ke dni 10.6. 2014
Předpokládané mimorozpočtové výdaje ve 2. pololetí:
Spolufinancování opravy Lungova kříže
Oprava věžičky a slunečních hodin na škole
Oprava elektroinstalace na Lúkách
Drobné na obecním majetku-výměna prac. desky v šenku, nákup nádobí, oprava
pódia Lúky
Kosení břehů náhonu
Oprava a nátěr vrat do školního dvora, instalace zábradlí na mostku u viaduktu,
drobné opravy
Věcná břemena - úplatné ing. Šťastný, vklady do katastru
Odvody na zdravotní a sociální pojištění-Radek Blahůš
PŘEDPOKLÁDANÉ VOLNÉ ZDROJE 2014
V případě odkladu rekonstrukce hasičské zbrojnice na jaro 2015
CELKEM VOLNÉ ZDOJE 2014
Úprava koryta náhonu-položení beton. žlabovek po výtok zadní kanalizace Dědina

12000
10000
6000
2000
16000
5000
7000
12000
80000
60000
57000
7000
8000
12000
471000
20000
15000
25000
15000
15000
25000
15000
5000
336000
700000
1036000
250000

Usnesení č. 13/33/2014
ZO Skoronice bere na vědomí rozbor hospodaření obce ke dni 31. 5. 2014 – srovnání
daňových příjmů 2013 x 2014, bilance čerpání rozpočtu na opravu kostela a čerpání
rozpočtové rezervy 2014
K bodu č. 14. Různé
a) Projednání smlouvy o poskytnutí účelového příspěvku z rozpočtu obce na
spolufinancování sociálních služeb
Citováno z žádosti odboru sociálních věcí MěÚ Kyjov: „Obracíme se na Vás v souvislosti
s nastavováním systému spolufinancování služeb sociální prevence ve správním obvodu obce
s rozšířenou působností Kyjov. Ze strany Jihomoravského kraje dochází v rámci optimalizace
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sítě sociálních služeb ke změnám v jejím financování. Obcím nově vzniká závazek v podobě
20% spoluúčasti na provozu služeb sociální prevence. Tento závazek se očekává od obcí
s rozšířenou působností (základní jednotky plánování rozvoje sociálních služeb), na druhou
stranu město Kyjov nemůže garantovat tento nemalý finanční obnos za celý správní obvod,
proto očekává od obcí Kyjovska potřebnou součinnost tak, aby byla zajištěna síť podpory a
pomoci pro občany celého regionu, ne jen pro obyvatele Kyjova.
Žádáme Vás tedy o předání informace na nejbližším jednání zastupitelstva Vaší obce s tím,
abyste celou věc prodiskutovali a pokud možno schválili navrhovaný systém
spolufinancování vybraných sociálních služeb v roce 2015 – resp. návrh smlouvy o poskytnutí
účelového příspěvku z rozpočtu Vaší obce (návrh na usnesení zastupitelstva je součástí
přílohy tohoto e-mailu). Stanovisko zastupitelstva bychom potřebovali znát ideálně do 29. 8.
2014, 15. 9. bude Zastupitelstvo města Kyjova rozhodovat o podpoře navrhované sítě služeb
sociální prevence pro rok 2015.
Usnesení č. 14/33/2014
ZO Skoronice v souladu s ustanovením § 84 odst. 4 zákona č. 128/2000Sb., o obcích, ve
znění pozdějších předpisů, schvaluje systém spolufinancování provozu služeb
Sociální prevence ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Kyjov formou smlouvy
o poskytnutí účelového příspěvku z rozpočtu obce v navrhovaném znění.
Hlasování č. 10: pro 7, proti 0, zdržel se 0
14 b) Příprava koncertu „Pocta jízdě králů“
V neděli 20. 7. 2014 v 15. 00 hodin se uskuteční koncert „Pocta jízdě králů“.
14 c) Opravy a realizace o prázdninách- starosta seznámil přítomné s realizací oprav, které se
uskuteční v měsíci červenci a srpnu 2014:
– elektroinstalace na Lúkách, oprava pódia na Lúkách, vybudování osvětleného přechodu u
obchodu, oprava věžičky a slunečních hodin na budově bývalé ZŠ, oprava Lungova kříže na
rozcestí k lesu a údržba všech památek, výměna podlahy ve školní třídě + malování
v prostorách MŠ.
14 d) Kulturní a společenské akce obce a mikroregionu Nový Dvůr
Starosta seznámil přítomné se společenskými akcemi, které bude pořádat obec Skoronice a
mikroregion Nový Dvůr. Největší akce bude Silvestr 2014, který se bude konat v naší obci.
14 e) Kontejner na oblečení, obuv a hračky
Na minulém zasedání ZO, členka ZO Jitka Novotná se dotazovala na možnost umístit v obci
kontejner na textil, obuv a hračky. Starosta informoval přítomné s nabídkou firmy Revenge
Praha o možnosti umístění kontejneru na textil a hračky. Členové ZO umístění kontejneru v
obci zamítli, sběr výše uvedeného odpadu bude pokračovat jako dosud –Charita Kyjov,
kontejnery u obchodních středisek v Kyjově.
14 f) Informace o ÚPO Skoronice
Místostarosta Marek Vašíček podal informace o přípravě ÚPO Skoronice, termín veřejného
projednání je 7. srpna 2014 v 17.00 hodin v prostorách OÚ Skoronice. Návrh ÚPO je uložen
k nahlédnutí na OÚ Skoronice, út, čt, pá 8.00 – 14.00 hodin, po, st 8.00 – 17.00 hodin.
Usnesení 15/33/2014 ZO bere na vědomí bod číslo 14 b – 14 f
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K bodu č. 15. Směrnice č. 1/2014 – Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu
Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu je řeší směrnice obce. Směrnice umožňuje
stanovit pravidla pro zadávání těch veřejných zakázek, na které se nevztahuje zákon č.
137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů. Směrnice určuje pravidla
pro zadávání zakázek malého rozsahu. Zadavatel bude při výběru klást důraz na efektivitu,
hospodárnost a účelnost vynaložených prostředků. Zadavatel bude dodržovat zásady
transparentnosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace
Usnesení 16/33/2014
ZO Skoronice schvaluje směrnici obce Skoronice č. 1/2014 pro zadávání zakázek malého
rozsahu a pověřuje starostu obce podpisem smluv s vybraných zhotovitelem zakázky podle
pravidel stanovených touto směrnicí.
Hlasování č. 11: pro 7, proti 0, zdržel se 0
Na závěr poděkoval starosta všem přítomným za účast a jednání ukončil ve 20.20 hodin.
Ověřovatelé zápisu:
Ing. Marie Půčková
Pavel Ticháček

Jan Grombíř
starosta

Zapsala: Marie Řiháková

Ve Skoronicích 30. 6. 2014
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