Zápis
z 34. zasedání z. o. Skoronice konaného dne 26. 8. 2014 od 18:00 hodin
Přítomni: Jan Grombíř, Marek Vašíček, Miroslav Chytil, Jitka Novotná, ing. Marie Půčková,
Lukáš Plachý
Omluven: Pavel Ticháček
K bodu č. 1 Zahájení, schválení programu a kontrola usnesení
Zahájení provedl starosta Jan Grombíř, přivítal přítomné, zvláště hosta z MěÚ Kyjov pana
Ladislava Komináckého. Konstatoval, že informace o konání zasedání byla zveřejněna
v zákonné lhůtě na úřední desce, vyhlášení obecním rozhlasem a zveřejněna na webových
stránkách obce.
Kontrola usnesení: splněné úkoly, které vyplynuly z minulého zasedání: podpis smlouvy o
poskytnutí 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, podpis smlouvy o dílo s vybraným
uchazečem se zhotovitelem přechodu přes silnici III/4255 u obchodu, kontrola napojení
odpadních vod u paní Výborné, p. Cahlíka, p. Rajsigla A. a p. Karafiáta. Oprava svítidel
veřejného osvětlení č.59 a 60.
Starosta přednesl navržený program, který byl jednohlasně schválen.
1. Zahájení, schválení programu a kontrola usnesení
2. Schválení ověřovatelů zápisu a zapisovatelky
3. Schválení územního plánu obce
4. Hospodaření obce – stav finančních prostředků
5. Rozpočtové opatření č.4/2014
6. Rozpočtové opatření č.5/2014
7. Rozpočtové opatření č.6/2014
8. Schválení věcného břemene Lesní družstvo Osvětimany
9. Schválení smlouvy o koupi pozemků v trati Hovolány
10. Schválení věcného břemene s JMK – kanalizace
11. Nově podané žádosti o dotace
12. Práce provedené o prázdninách, projekty k realizaci do konce roku 2014
- obsahová a finanční bilance
13. Různé
a) Kulturní a společenské akce do konce roku-organizační zajištění a financování
Usnesení č. 1/34/2014
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. 2/34/2014
ZO Skoronice schvaluje ověřovatele zápisu:
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Lukáše Plachého, Miroslava Chytila, jako zapisovatelku Marii Řihákovou
Hlasování č. 2: pro: 6, proti 0, zdržel se 0
K bodu č. 3 Schválení územního plánu obce
Starosta obce dal slovo panu Komináckému pracovníkovi MěÚ Kyjov,odbor životního
prostředí a územního plánování, který seznámil přítomné se základní skladbou ÚPO
Skoronice, s výstupy textové a grafické části nového územního plánu a krátce rekapituloval
jednotlivé části jeho projednávání.
Usnesení č. 3/34/2014
ZO Skoronice, na základě informací od pořizovatele, ověřilo skutečnost, že vydávaný ÚP
Skoronice není v rozporu s politikou územního rozvoje, s územně plánovací dokumentací
vydanou krajem a se stanovisky dotčených orgánů nebo stanoviskem krajského úřadu.
Usnesení č. 4/34/2014
ZO Skoronice vydává ÚP Skoronice
Hlasování č. 3: pro 6, proti 0, zdržel se 0
ZO Skoronice bere na vědomí, že v průběhu projednání návrhu ÚP Skoronice nebyly
námitky uplatněny.
ZO Skoronice bere na vědomí, že před projednáním návrhu ÚP Skoronice uplatněné
připomínky, citované v bodě 4 důvodové zprávy pořizovatele ÚÚP Kyjov byly projektantem
zahrnuty do návrhu řešení ÚP Skoronice.

K bodu č. 4. Hospodaření obce - stav finančních prostředků k 31. 7. 2014
Hospodaření obce k 31. 7. 2014
Stav finanční prostředků - konečné zůstatky:
Komerční banka
Českomoravská záruční a rozvojová banka
Česká národní banka
Pokladna

1.553.542,43
959,28
18.228,61
5.223,00

Kč
Kč
Kč
Kč

Celkem

1 577 953.32 Kč

Usnesení č. 5/34/2014
ZO Skoronice bere na vědomí hospodaření obce Skoronice k 31. 7. 2014
K bodu č. 5. Rozpočtové opatření č. 4/2014
Starosta seznámil přítomné s rozpočtovým opatřením číslo 4/2014 – navýšení příjmů i výdajů
o 0 Kč, které bylo jednohlasně schváleno.
Usnesení č. 6/34/2014
ZO Skoronice schvaluje rozpočtové opatření číslo 4/2014 – navýšení příjmů i výdajů o 0 Kč.
Hlasování č. 4: pro 6, proti 0, zdržel se 0
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K bodu č. 6. Rozpočtové opatření číslo 5/2014
Starosta seznámil přítomné s rozpočtovým opatřením číslo 5/2014 – navýšení příjmů i výdajů
o 72.000,- Kč, které bylo jednohlasně schváleno.
Usnesení č. 7/34/2014
ZO Skoronice schvaluje rozpočtové opatření číslo 5/2014 – navýšení příjmů i výdajů o
72.000,- Kč
Hlasování č. 5: pro 6, proti 0, zdržel se 0
K bodu č. 7. Rozpočtové opatření číslo 6/2014
Starosta seznámil přítomné s rozpočtovým opatřením číslo 6/2014 – navýšení příjmů i výdajů
o 25.000,- Kč, které bylo jednohlasně schváleno.
Usnesení č. 8/34/2014
ZO Skoronice schvaluje rozpočtové opatření číslo 6/2014 – navýšení příjmů i výdajů o
25.000,- Kč
Hlasování č. 6: pro 6, proti 0, zdržel se 0
K bodu č. 8. Schválení věcného břemene Lesní družstvo Osvětimany
Obec Skoronice je vlastníkem 1/119 podílu v Lesním družstvo Osvětimany. V rámci rozšíření
vedení NN je Lesní družstvo povinné z věcného břemene ve prospěch E-ON České
Budějovice. ZO Skoronice musí jako spoluvlastník parcely souhlasit s uzavřením smlouvy o
věcném břemeni na pozemku p.č. 2968/2 a 2968/3 v k.ú. Osvětimany.
Usnesení č. 9/34/2014
ZO Skoronice schvaluje zřízení věcného břemene ve prospěch E-ON České Budějovice na
pozemcích parcela číslo 2968/2 a 2968/3 v katastrálním území Osvětimany, obec
Osvětimany, okres uherské Hradiště.
Hlasování č. 7: pro 6, proti 0, zdržel se 0
K bodu č. 9. Schválení kupní smlouvy na koupi pozemků
Obec Skoronice se usnesením č. 3/26/2013 z 21. 8. 2013 zavázala ve smlouvě o smlouvě
budoucí ke koupi pozemků p.č. 223/41 o výměře 11 m2- ostatní plocha, p.č. 223/21 o výměře
15 m2 – ostatní plocha, p.č. 224/9 o výměře 30 m2 – orná půda, p.č. 224/98 o výměře 92 m2
– orná půda, p.č. 223/39 o výměře 441 m2 – ostatní plocha v katastru obce Skoronice trať
Hovolány. Vlastníky pozemků jsou Václav Mores, Jungmannova 89/6, 278 01 Kralupy nad
Vltavou a Jana Doležalová, Pod Strání 2138/1, 100 00 Praha 10 Strašnice. Uzavření této
smlouvy bylo podmínkou vlastníků parcel se souhlasem s provedením prací na jejich
pozemku při budování kanalizace.
Usnesení č. 10/34/2014
ZO Skoronice schvaluje kupní smlouvu na koupi pozemků p.č. 223/41 o výměře 11 m2ostatní plocha, p.č. 223/21 o výměře 15 m2 – ostatní plocha, p.č. 224/9 o výměře 30 m2 –
orná půda, p.č. 224/98 o výměře 92 m2 – orná půda, p.č. 223/39 o výměře 441 m2 – ostatní
plocha v katastru obce Skoronice trať Hovolány a pověřuje starostu obce uzavřením
smlouvy.
Hlasování č. 8: pro 6, proti 0, zdržel se 0
K bodu č. 10. Schválení věcného břemene s JMK – kanalizace
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Dne 12. 2. 2008 podepsal předseda DSO Kelčany, Milotice, Skoronice…. smlouvu o smlouvě
budoucí na věcné břemeno část kanalizace „Výtlak Skoronice-Milotice“ za úplatu. V roce
2011 bylo investorství stavby převedeno na obec Skoronice, takže obec je právním
nástupcem původního investora. Po uvedení stavby do zkušebního provozu je obec
Skoronice jako investor stavby povinná uzavřít s majitelem pozemků (JMK) smlouvu o
věcném břemeni. Stavba kanalizace je provedena protlakem pod vozovkou silnice II/432 o
délce 16 m a výkopem v silnici II/432 o délce 698 m, oboje na pozemcích p. č. 2754/1, p. č.
5113 a p. č. 6474, vše v k. ú. Milotice u Kyjova a obci Milotice. Služebnost se zřizuje za
úplatu, na základě Sazebníku úhrad za zřizování věcných břemen na nemovitém majetku
Jihomoravského kraje a činí výši 185 856,-Kč.
Místostarosta Marek Vašíček navrhl schválení výše uvedené smlouvy a následné projednání
úhrady alikvotní části nákladů se starosty obcí Vlkoš a Milotice.
Protinávrh: Starosta obce navrhuje odložit schválení výše uvedené smlouvy na příští
zasedání dne 2. 10. 2014 s tím, že před jeho konáním projedná starosta výši podílu na
úhradě služebnosti inženýrské sítě se starosty obcí Vlkoš a Milotice a výsledek jednání
předloží zastupitelstvu obce.
Usnesení č. 11/34/2014
ZO odložilo projednání smlouvy o zřízení věcného břemene s JMK – výtlak SkoroniceMilotice na příští zasedání dne 2. 10. 2014 a ukládá starostovi obce projednání výše
podílu obcí Milotice a Vlkoš
Hlasování č. 9: pro 5, proti 0, zdržel se 1
K bodu č. 11. Nově podané žádosti o dotace
1. Do průběžného dotačního titulu Nadace ČEZ „Oranžové hřiště“ byla znovu podána žádost
o dotaci na vybudování víceúčelového hřiště na Zelničkách. Je to druhá letošní žádost,
v loňském roce byl projekt podáván rovněž 2x. Obsah projektu se snížil
celkové náklady z 2 200 000,- na dva miliony. Spolufinancování obce by činilo 10%.
2. Do dotačního programu Ministerstva kultury ČR „Podpora tradiční lidové kultury“ byl
podán projekt, jehož obsahem je doplnění exponátů do obecního muzea za zápůjčky od
občanů a Vlastivědného muzea Kyjov, které musíme vrátit. Kromě těchto exponátů je v
žádosti pořízení obrazu jízda králů od Lenky Jurečkové, baneru, který si půjčujeme
z Kyjova, kompletní kroj jezdce a dětské kostky, pexeso a puzzle s námětem jízdy
králů, které budou součástí dětského koutku v expozici. Celkové náklady projektu jsou
70 000,- spolufinancování obce 21 000,-. Projekt musí být realizovaný a vyúčtovaný do
konce roku 2014.
Usnesení č. 12/34/2014
ZO bere na vědomí informace o nově podaných žádostech o dotace
K bodu č. 12. Práce provedené o prázdninách, projekty k realizaci do konce roku 2014
1. Přechod přes silnici III/4255 u obchodu
Stavbu přechodu realizoval vítěz výběrového řízení firma VHS plus z Veselí nad Moravou.
Rozpočet dle kalkulace k projektové dokumentaci z roku 2010 činil 240 000,- ,
stejnou částku jsme měli i v rozpočtu na rok 2014. Firma VHS přechod vybudovala za
vysoutěženou cenu 220 151,- Kč. To znamená šetření rozpočtu o cca 20 000,- Kč.
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2. Oprava fasády na budově obecní mlatevny
Vlastními silami a s náklady ve výši cca 5 000,- byla opravena fasáda obecní
mlatevny, nátěr vrat, výměna rozbité kliky. Oprava je ukázkou, že na zlepšení vzhledu obce
nejsou vždy potřeba velké finanční prostředky – stačí jen všímavost a zájem.
3. Malování a výměna podlahy ve třídě mateřské školy
Malování prostor mateřské školy prováděl pan Špaček z Vlkoše, cena za výmalbu třídy,
ložnice dětí, kuchyně, jídelny, skladu a kanceláří činila 23 000,-. Zhotovitele zakázky na
výměnu podlahy ve třídě mateřské školky se vybíralo ze čtyř nabídek. Vítězná firma
Podlahářství Petr Novotný, Stavěšice realizovala výměnu podlahy za nejnižší nabídnutou
a v nejvyšší nabídnuté kvalitě. Cena za výměnu podlahy činila 56 000,- Kč. Celková náklady
na plánované opravy v MŠ Skoronice byly 79 000,-, což je o 9 000,- Kč víc než
předpokládal rozpočet.
4. Oprava věžičky a slunečních hodin na budově školy
Opravu věžičky a slunečních hodin provedla stavební a štukatérská firma Rybecký
z Hodonína. Zhotovitel provedl očištění nátěru věžičky, doplnění chybějících prvků
(voluta vlevo, ciferník) hydrofobizaci celého objektu, nátěry a obnovení slunečních hodin
předpokládaná doba trvanlivosti cca 10 let.
5. Drobné opravy a údržba v katastru obce:
zaměstnanci obce:
- oprava soklu pódia na Lúkách
- kácení stromů a úpravu prostoru vedle pódia na Lúkách
- nátěry laviček a stojanů na kola
dodavatelsky – Zámečnictví Halouzka, Klempířství Něnička
- vybudování a instalace zábradlí na mostku u viaduktu
- oprava a nátěr vrat do školního dvora
- zhotovení nového poklopu na vodovodní šachtu před kostelem
- zhotovení a oplechování nového přístřešku nad vchodem do sakristie kostela

PRÁCE VE IV. ČTVRTLETÍ 2014
1. Osekání a oprava podezdívky hřbitovní zdi - zaměstnanci obce
2. Těžba dřeva v akátovém remízku na Zaječáku – Silvestr, příp. prodej – zaměstnanci obce
3. Malování prostor obecního domu – zaměstnanci obce
4. Zpevnění dna koryta náhonu betonovými žlabovkami od has. zbrojnice po výtok kanalizace
za pódiem - Jirka Vašíček / cca 250 000,- Kč
Usnesení 13/34/2014
ZO Skoronice bere na vědomí informace o provedených pracích o prázdninách, projekty
k realizaci do konce roku 2014
K bodu č. 13. Různé
a) Kulturní a společenské akce do konce roku-organizační zajištění
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6.9. Burčáková zábava, možná odpoledne fotbal
7.9. Pouť
20.-21. 9. Burčákový pochod a Trh místních produktů mikroregionu Nový Dvůr
Skoronice zajišťují vinotéku na trhu (Vinařský spolek) a prodejce do stánků
(Vavřinová, Kuchařová, Lattenbergová). Při burčákovém pochodu budou ve
Skoronicích otevřené 4 sklepy.
28.9. Beseda zastupitelů s důchodci obce
Promítnutí filmu s jízdou králů z roku 2001, hudební doprovod mladí muzikanti
ze Skoronic. Přípravu a obsluhu zajišťují zastupitelé.
2.10. Poslední (35.) zasedání zastupitelstva obce ve volebním období 2010-2014
8.-9. 11. Hody
Hody byly, hody budú… Už jsou vybraní stárci i stárky, jen o tom zatím neví.
19.12. Předvánoční zpívání a koštování
31.12. Mikroregionální silvestr ve Skoronicích
Téma: „Postřižiny po skoronsku“ – zakončení roku 2014 jako pocta Bohumilu
Hrabalovi při příležitosti 100. výročí narození. DVD s filmem Postřižiny jsem
předal starostům obcí mikroregionu. Hned po ustavení nového zastupitelstva by
měla proběhnout schůzka všech aktivistů a organizátorů k upřesnění programu,
personálnímu a materiálnímu zajištění akce.
Usnesení 14/34/2014
ZO Skoronice bere na vědomí informace o kulturních a společenských akcích do konce roku
2014
b) Žádost Mgr. Lubomíra Plachého o příspěvek na vybudování nového chodníku na
obecním pozemku
Pan Lubomír Plachý žádá zastupitelstvo obce o souhlas s výměnou povrchu chodníku před
domem čp. 116 na parcele č. 223/1 jejímž vlastníkem je obec. Dále žádá o poskytnutí
finančního příspěvku na dlažbu chodníku ve výši 4000,- Kč.
Usnesení 15/34/2014
ZO Skoronice schvaluje výměnu povrchu chodníku před domem čp. 116 na parcele
č. 223/1 jejímž vlastníkem je obec Skoronice a příspěvek obce ve výši Kč 4.000,-.
ZO Skoronice zároveň stanoví podmínky pro realizaci chodníku – šíře chodníku
bude 1 metr, povrch chodníku bude tvořit zámková dlažba.
Hlasování č. 10: pro 6, proti 0, zdržel se 0
Na závěr poděkoval starosta všem za účast a zasedání ve 20.00 hodin ukončil.
Zapsala: Marie Řiháková
Ověřovatelé zápisu: Lukáš Plachý
Miroslav Chytil
Jan Grombíř
starosta

Ve Skoronicích 1. 9. 2014
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