Zápis
z 1. zasedání zastupitelstva obce Skoronice konaného dne 12. 11. 2014 od 17,00 hodin
Přítomni: Ing. Marie Půčková, Jan Grombíř, Marek Vašíček, Ing. Marie Horehleďová, Petr
Holcman, Pavel Bíla, Lukáš Plachý
K bodu č. 1. Zahájení, schválení programu a kontrola usnesení
Zahájení provedla starostka obce Ing. Marie Půčková, přivítala přítomné a konstatovala, že
informace o konání zasedání byla zveřejněna v zákonné lhůtě na úřední desce, vyhlášena
obecním rozhlasem a zveřejněna na webových stránkách obce. Přítomni jsou všichni členové
ZO, tudíž jsou usnášeníschopní.
Starostka přečetla navržený program doplněný o bod číslo 3. Volba členů finančního a
kontrolního výboru, další body se posunou o jedno číslo.
Program:
1. Zahájení, schválení programu a kontrola usnesení
2. Schválení ověřovatelů zápisu a zapisovatelky
3. Volba členů finančního a kontrolního výboru
4. Hospodaření obce
5. Rozpočtové opatření č. 8/2014
6. Rozpočtové opatření č. 9/2014
7. Příprava rozpočtu na rok 2015
8. Projednání a schválení odměn místostarostovi, zastupitelům, předsedům a členům
výborů
9. Oblasti náplně jednotlivých zastupitelů
10. Vypsání výběrových řízení
11. Řešení podílu obcí Vlkoš a Milotice na úhradě nákladů na věcné břemeno-kanalizace
12. Informace z valné hromady DSO – provozování ČOV, řešení korekce MF
13. Projednání povodňového plánu pro pracoviště Skoronice při provádění geologických
prací Moravských naftových dolů
14. Projednání možnosti vybudování zpevněné komunikace na části parcely 206/1
s finančním příspěvkem VaK Kyjov
15. Informace o obecních pozemcích užívaných bez nájmu a bez užitku – Hovolány,
Zaječák, u výtlaku
16. Aktuální projekty
17. Návrh na pořízení nového vánočního osvětlení a dovybavení knihovny a klubovny
18. Akce do konce roku 2014
19. Žádosti a podněty občanů
20. Závěr
Usnesení č. 1/1/2014
ZO Skoronice schvaluje program zasedání rozšířený o bod č. 3
Hlasování č. 1: pro 7, proti 0, zdržel se 0
Kontrola usnesení:
Usnesení č. 6/35/2014 - Schválení smlouvy s JMK na věcné břemeno - přechod přes silnici
III/4255
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ZO Skoronice schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene na pozemcích p.č. 703/6 a p.č.
797/2 a pověřuje starostu obce podpisem smlouvy s jihomoravským krajem
Usnesení č. 7/35/2014
ZO Skoronice schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene na pozemcích ve vlastnictví
Jihomoravského kraje p.č. 2754/1, p.č. 5113 a p.č. 6474, vše v k.ú. Milotice u Kyjova a obci
Milotice, zapsaných u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, katastrální pracoviště
Kyjov, na LV č. 1698 a pověřuje starostu obce podpisem smlouvy s JMK. Zároveň schvaluje
smlouvu o výši podílu jednotlivých obcí na úhradě věcného břemena ve výši 61.952,- Kč a
pověřuje starostu jejím podpisem
Obě smlouvy jsou podepsané, věcná břemena budou uhrazena po schválení rozpočtového
opatření. Řešení úhrady alikvotního podílu obcí Vlkoš a Milotice na věcném břemeni týkající
se silnice, bude samostatným bodem jednání.
K bodu č. 8/35/2014 Vyjádření k projektové dokumentaci – Skoronice 162, kotce pro psy
Dne 17. 9. 2014 podala firma Projekce KOMPAKT Hodonín, která zastupuje stavebníka
Clerckx Mathieu a Ludovicus Thees Louisa, 2530 Boechout, Belgie žádost o vyjádření k
projektové dokumentaci specifikované v obsahu tohoto materiálu.
Usnesení č. 8/35/2014
ZO Skoronice nesouhlasí s umístěním stavby dle předložené projektové dokumentace.
Stavba je v rozporu s platným územním plánem obce Skoronice.
Starosta usnesení zastupitelstva včlenil do vyjádření pro žadatele.
K bodu č. 2. Schválení ověřovatelů zápisu a zapisovatelky
Starostka navrhla jako ověřovatele zápisu Ing. Marii Horehleďovou a Pavla Bílu, jako
zapisovatelku Marii Řihákovou.
Usnesení č. 2/1/2014
ZO Skoronice schvaluje ověřovatele zápisu: Ing. Marii Horehleďovou a Pavla Bílu, jako
zapisovatelku Marii Řihákovou.
Hlasování č. 2: pro 7, proti 0, zdržel se 0
K bodu č. 3. Volba členů finančního a kontrolního výboru
Starostka obce Ing. Marie Půčková navrhla složení výborů ZO Skoronice na volební období
2014 – 2018.
Finanční výbor:
Předseda: Marek Vašíček – zvolený na ustavujícím zasedání ZO dne 3. 11. 2014
Členové: Ing. Marie Horehleďová a Renáta Ticháčková
Usnesení č. 3/1/2014
ZO Skoronice zvolilo jako členy finančního výboru: Ing. Marii Horehleďovou a Renátu
Ticháčkovou
Hlasování č. 3: pro 7, proti 0, zdržel se 0
Kontrolní výbor:
Předseda: Lukáš Plachý – zvolený na ustavujícím zasedání ZO dne 3. 11. 2014
Členové: Miroslav Chytil a Petr Holcman
Usnesení č. 4/1/2014
ZO Skoronice zvolilo jako členy kontrolního výboru: Miroslava Chytila a Petra Holcmana
Hlasování č. 4: pro 7, proti 0, zdržel se 0
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K bodu č. 4. Hospodaření obce
Starostka obce seznámila přítomné s hospodařením obce k 31. 10. 2014 a zároveň
s předpokládanými příjmy i výdaji do konce roku 2014.
Hospodaření obce k 31 10. 2014 – stav finančních prostředků
Konečný zůstatek u KB
ČMZRB
ČNB
Stav pokladny

874.311,83 Kč
821,03 Kč
61.417,87 Kč
7.323,00 Kč

CELKEM

943.873,73 Kč

Zůstatek nesplaceného úvěru k 31. 10. 2014

4.157.575,00 Kč

Úvěr byl vzat ve výši 4.900.000,- Kč na kanalizaci, ke konci roku 2014 bude zůstatek
4.009.090,- Kč, tedy téměř pětina bude splacena. Ročně splatíme 594 tisíc. Úroky jsou
hrazeny z dotace.
Rozbor příjmů, financování projektů a provozních nákladů do 31. 12. 2014 v tis. Kč
PŘÍJMY
Stav finančních prostředků celkem ke dni 31. 10. 2014
Předpokládaný příjem RUD

944
900

Celkem

1 844

Celkem finanční příjmy ke dni
VÝDAJE
Vašíček - úprava koryta náhonu
Odměna odstupujícímu starostovi dle zákona
Splátka úvěru - 4. za rok 2014
Zálohy na energie
Mzdové náklady
Vánoční zpívání + hody
Nové vánoční osvětlení
Zpravodaj
Příspěvek MŠ
Uhrada za zpracování projektové dokumentace kanalizace Na Kusách
Baďura - přestěhování a oprava veřejného osvětlení

1 844

Výdaje celkem do konce roku

1 074

FINANČNÍ PROSTŘEDKY K DISPOZICI KE DNI 31. 12. 2014
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142
150
148
66
200
20
20
15
90
28
10

770

Usnesení č. 5/1/2014
ZO Skoronice bere na vědomí hospodaření obce k 31. 10. 2014

K bodu č. 5. Rozpočtové opatření číslo 8/2014
Starostka obce seznámila přítomné s rozpočtovým opatřením číslo 8/2014 – navýšení příjmů
i výdajů o 35.000,-.
Usnesení č. 6/1/2014
ZO Skoronice schvaluje rozpočtové opatření číslo 8/2014 – navýšení příjmů i výdajů o
35.000,- Kč
Hlasování č. 5: pro 7, proti 0, zdržel se 0

K bodu č. 6. Rozpočtové opatření číslo 9/2014
Starostka obce seznámila přítomné s rozpočtovým opatřením číslo 9/2014 – navýšení příjmů
i výdajů o 13.000,- Kč.
Usnesení č. 7/1/2014
ZO Skoronice schvaluje rozpočtové opatření číslo 9/2014 – navýšení příjmů i výdajů o
13.000,- Kč
Hlasování č. 6: pro 7, proti 0, zdržel se 0

K bodu č. 7. Příprava rozpočtu na rok 2015
Starostka obce seznámila přítomné s rozpracovaným předpokladem příjmů a výdajů na rok
2015. V přehledu nejsou zahrnuty dotace, jejichž případné obdržení navýší příjmovou část
rozpočtu. Pokud dotace nepokryjí výdajovou část rozpočtu, budou se akce realizovat podle
pořadí důležitosti a finančních možností obce. Rozpočet na rok 2015 bude sestavený jako
vyrovnaný.
Rozpočet 2015 orientačně - zdroje a potřeba finančních prostředků na plánované akce
Předpokládaný zůstatek na účtu k 31. 12. 2014
770 tis. Kč
Příjmy:
Předpokládaný příjem RUD v roce 2015
5.000 tis. Kč
Nedaňové příjmy
230 tis. Kč
Celkem finance k dispozici
6.000 tis. Kč
Výdaje:
Oprava hasičské zbrojnice
1.700 tis. Kč
kanalizace Na Kusách (od Ingrového po Vaculíkovo)
300 tis. Kč
Splátky úvěru
594 tis. Kč
Celoroční provozní náklady
2.000 tis. Kč
Kostel
450 tis. Kč
Granty obce pro spolky a občanská sdružení
80 tis. Kč
MŠ – vybudování nového dětského hřiště
350 tis. Kč
Škola - vstupní přístřešek
230 tis. Kč
zpevněné plochy
417 tis. Kč
Celkem (bez kanalizace Na Kusách)
6.121 tis. Kč
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Usnesení č. 8/1/2014
ZO Skoronice bere na vědomí informace o možnostech obecního rozpočtu na rok 2015 a
ukládá finančnímu výboru zpracování návrhu rozpočtu do 24. 11. 2014

K bodu č. 8. Projednání a schválení odměn místostarostovi, zastupitelům, předsedům a
členům výborů
Odměny neuvolněným členům zastupitelstva dle nařízení vlády č.37/2003 Sb
Zákon o obcích č. 128/ 2000 Sb
§ 72
Neuvolněným členům zastupitelstva obce může být za výkon funkce poskytnuta
měsíční odměna. Její maximální výši stanoví prováděcí právní předpis – viz příloha nařízení
vlády č. 37/2003 Sb. (příloha 7-1-2014)
§ 73
§73 (1) Měsíční odměna je peněžité plnění poskytované měsíčně podle druhu
vykonávané funkce a podle počtu obyvatel obce ve výši a za podmínek, které stanoví
prováděcí právní předpis. Měsíční odměnu tvoří pevná složka stanovená podle druhu
vykonávané funkce a příplatek podle počtu obyvatel obce. Při určení výše příplatku podle
počtu obyvatel obce se vychází z počtu obyvatel, kteří jsou k 1. lednu příslušného
kalendářního roku hlášeni v obci k trvalému pobytu. Počet obyvatel obce se zaokrouhluje na
celé stovky nahoru.
§ 76
Splatnost a výplata odměny členům zastupitelstva obce, jakož i srážky z odměny se řídí
právními předpisy upravujícími platové poměry zaměstnanců obcí a zákoníkem práce. Pro
tyto účely se odměna členů zastupitelstva obce posuzuje jako plat zaměstnanců obce v
pracovním poměru; obec se posuzuje jako zaměstnavatel a členové zastupitelstva obce se
posuzují jako zaměstnanci.
§77 (2) Odměna se neuvolněnému členovi zastupitelstva obce poskytuje ode dne,
který stanoví zastupitelstvo obce.
Návrh odměn neuvolněným funkcionářům ZO s platností od 12. 11. 2014
Místostarosta – Jan Grombíř, měsíční odměna ve výši 15 333,- Kč
/max.dle přílohy č. 1 k nařízení vlády č. 37/2003 Sb. může činit 7 509,- + 7824,- = 15 333,-/
Předseda finančního výboru-Marek Vašíček, měsíční odměna ve výši 750,- Kč
/max. dle přílohy č. 1 k nařízení vlády č. 37/2003 Sb. může činit 880,- + 180,- = 1060,-Kč /
Předseda kontrolního výboru – Lukáš Plachý, měsíční odměna 750,- Kč
/max. dle přílohy č. 1 k nařízení vlády č. 37/2003 Sb. může činit 880,- + 180,- = 1060,- Kč/
Členové kontrolního a finančního výboru z řad zastupitelů:
Ing. Marie Horehleďová, měsíční odměna ve výši 530,- Kč
Petr Holcman, měsíční odměna ve výši 530,- Kč
/max. dle přílohy č. 1 k nařízení vlády č. 37/2003 Sb. může činit 570,- + 180,- = 750,-Kč /
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Člen zastupitelstva:
Pavel Bíla, měsíční odměna ve výši 460,- Kč
/maximum možného/
Odměna předsedům výborů je ve výši 70,75 % maximální částky, členům kontrolního a
finančního výboru je ve výši 70,67%, Pavlovi Bílovi a místostarostovi Janu Grombířovi je
schváleno ve výši 100 %.
Připomínky občanů:
Ing. Petr Lunga, čp. 152, se pozastavil nad výší platu neuvolněného místostarosty a vyjádřil
obavu z velkého zatížení rozpočtu obce.
Další připomínky z řad občanů vyslovili pan M. Hradil, čp. 187 a Dagmar Lungová, čp. 10,
kteří požadovali vysvětlení výše odměn starosty a místostarosty.
Odpověděl místostarosta Jan Grombíř: Výše odměn vychází z vládního nařízení č.
37/2003Sb. a je stanovena v závislosti na rozsahu práce a odpovědnosti jednotlivých
funkcionářů. Aktuální situace je nesrovnatelná s předáváním obce v roce 2010, jsou
rozpracovány žádosti o dotace na několik investičních i neinvestičních akcí, probíhá
vyúčtování dotovaných projektů za rok 2014, kolaudace kanalizace a ČOV, před zahájením je
provozování kanalizace a ČOV dobrovolným svazkem obcí, jehož jsou Skoronice členem.
Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem je nezbytné, aby vedení obce úzce a každodenně
spolupracovalo na řešení výše uvedených akcí.
Usnesení č. 9/1/2014
ZO Skoronice schvaluje měsíční odměny dle výše uvedeného návrhu neuvolněným členům
zastupitelstva obce s platností od 12. 11. 2014 .
Hlasování č. 7: pro 7, proti 0, zdržel se 0
Člen ZO Lukáš Plachý navrhl, aby měsíční odměna všem neuvolněným zastupitelům byla
schválena na určité období např. půl roku tj. do 30. 4. 2015.
Usnesení č. 10/1/2014
ZO schvaluje měsíční odměnu všech neuvolněných zastupitelů po dobu půl roku tj.
do 30. 4. 2015.
Hlasování č. 8: pro 5, proti 2, zdržel se 0

K bodu č. 9. Oblasti náplně jednotlivých zastupitelů
Starostka navrhla, aby jednotliví zastupitelé měli rozděleny tyto oblasti činnosti, ve kterých
by přinášeli podněty od občanů i vlastní návrhy řešení:
Ing. Marie Horehleďová – spolupráce obce s farností Skoronice (řešení vybavení komunitní
místnosti, oprava a nátěr fasády, komunikace s panem farářem a farní radou)
Petr Holcman - katastr obce (stav veřejného osvětlení, komunikací a chodníků, zeleň,
výsadba a kácení stromů, skladování odpadů)
Pavel Bíla – občanská sdružení (vinařský spolek, rybáři, hasiči, skauti, kulturní a vlastivědné
sdružení, konzultace akcí spolků a občanských sdružení, spolupráce při zajištění akcí
pořádaných obcí)
Lukáš Plachý – kontrol. výbor, webové stránky obce, propagace a obecní zpravodaj
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Marek Vašíček – kromě finančního výboru i geodetické práce v katastru obce a záležitosti
týkající se obecních pozemků a jejich využití
Náplň práce starostky a místostarosty je dána potřebami obce, určuje ji zákon č. 128/2001
Sb. o obcích a navazující předpisy. Ukládá hospodárné a účelné nakládání s finančními
prostředky obce, správu obecního majetku, vyřizování běžné každodenní agendy.
Starosta a místostarosta zastupují obec navenek, zastupují obec v dobrovolných
svazcích a sdruženích a řídí práci podřízených pracovníků. Na základě usnesení
zastupitelstva obce realizují úkoly uložené zastupitelstvem.
Usnesení č. 11/1/2014
ZO Skoronice bere na vědomí oblasti náplně činnosti jednotlivých zastupitelů

K bodu č. 10. Vypsání výběrových řízení
Pracovníci obce – pracovník ve stálém pracovním poměru i pracovník na VPP končí k 31. 12.
2014. Během zimních měsíců není pro ně pravidelná práce. Zaměstnance přijmeme od
dubna 2015. Plánujeme pořízení techniky pro údržbu obecní zeleně a je nutné, aby
obsluhující pracovník vlastnil řidičský průkaz. Potřebné práce (úhrn sněhu, úklid) bychom
řešili dohodami o provedení práce. Starostka navrhuje vypsat výběrové řízení na pozici
pracovníka obce ve stálém pracovním poměru.
Zároveň navrhuje vypsat výběrové řízení na pozici kronikáře. Obecní kronika je dopsána do
roku 2013, rok 2014 bude současnou kronikářkou paní Marií Holcmanovou dokončen. V
souvislosti se zvolením nového zastupitelstva považuje za vhodné, aby o této záležitosti
současné zastupitelstvo rozhodlo.
Do výběrového řízení se může přihlásit každý zájemce, včetně těch, kteří v současnosti výše
zmíněné práce vykonávají. Kritéria pro vykonávání obou pozic budou stanovena v rámci
vypsaného výběrového řízení do konce roku 2014.
Připomínky členů ZO a občanů:
Ing. Marie Horehleďová, členka ZO, nesouhlasí s výběrovým řízení na kronikářku, jako důvod
uvádí, že současná kronikářka píše kroniku od mládí a má k ní vztah.
Do diskuze se zapojil pan Martin Hradil a členové ZO Petr Holcman, Lukáš Plachý. Debata
se týkala mj. možnosti digitalizace kroniky, aby byly záznamy uchovány, kdyby byla kronika
např. stářím poškozena nebo nečitelná.
Usnesení č. 12/1/2014
ZO Skoronice bere na vědomí vypsání výběrového řízení na pozici pracovníka obce ve
stálém pracovním poměru a na pozici kronikáře (kronikářky).

K bodu č. 11. Řešení podílu obcí Vlkoš a Milotice na úhradě nákladů na věcné břemeno –
kanalizace
Usnesení č. 7/35/2014 - z jednání zastupitelstva č. 35 ze dne 2.10. 2014
ZO Skoronice schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene na pozemcích ve vlastnictví
Jihomoravského kraje p.č. 2754/1, p.č. 5113 a p.č. 6474, vše v k.ú. Milotice u Kyjova a obci
Milotice, zapsaných u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, katastrální pracoviště
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Kyjov, na LV č. 1698 a pověřuje starostu obce podpisem smlouvy s JMK. Zároveň schvaluje
smlouvu o výši podílu jednotlivých obcí na úhradě věcného břemena ve výši 61.952,- Kč a
pověřuje starostu jejím podpisem.
Místostarosta Jan Grombíř sdělil, že smlouva s JMK byla podepsána, úplatu za zřízení
věcného břemena ve výši 185 856,- Kč uhradí po schválení rozpočtového opatření č. 9/2014
obec Skoronice. Po dohodě se starosty obcí Vlkoš a Milotice byla celková částka rozdělena na
podíly ve výši 61.952,- pro každou obec. Smlouva pro přeúčtování podílu na obce je
připravena a bude podepsána v průběhu měsíce listopadu. Obce Vlkoš a Milotice uhradí svůj
podíl na nákladech z rozpočtu na rok 2015, nejpozději do 31. 1. 2015.
Usnesení č. 13/1/2014
ZO Skoronice bere na vědomí splnění usnesení č. 7/35/2014 a postup místostarosty při
řešení podílu obcí Vlkoš a Milotice na úhradě nákladů na zřízení věcného břemene.

K bodu č. 12. Informace z valné hromady DSO – provozování ČOV, řešení korekce MF
Místostarosta Jan Grombíř seznámil přítomné se zprávou z valné hromady DSO Kelčany,
Miltice, Skoronice, Vacenovice, Vlkoš.
Valná hromada DSO řešila personální a materiální zajištění provozování kanalizace a čistirny
odpadních vod od 1. 12. 2014. Na předsedu svazku bude i v následujícím období kandidovat
ing. Pavel Něnička – pro funkci nebude uvolněný. Jako účetní svazku bude pracovat Marie
Lungová, Skoronice č. 25, obsluha ČOV zůstává stejná - pan Holub+pracovník na VPP.
Kancelář svazku bude minimálně v roce 2015 ve Vlkoši. Pro materiální zajištění provozu je
nutné koupit auto, počítač, mobilní telefon, programové vybavení a materiály nutné
k zajištění provozu. Předpokládané náklady před zahájením provozování 500 000,- 1 000 000,-. Tuto částku budou muset vložit do svazku obce formou příspěvku na splátku
úvěru na ČOV, který činí 1 000 000,- Kč. Výše příspěvku jednotlivých obcí, který bude splatný
v lednu 2015 bude stanovena na základě počtu připojených obyvatel v každé z obcí.
Místostarosta bude prosazovat srovnání výše dosud složených plateb, obec Skoronice má
z minulosti předplacené.
Dosud není rovněž uzavřeno jednání se společností VaK Hodonín, která vlastní část
kanalizace v obcích Milotice a Vacenovice a za pachtovné (nájem) této infrastruktury
požaduje ročně asi 450 000,-.
Do poloviny prosince musí obec uzavřít za DSO smlouvu s majiteli všech připojených
domácností ve Skoronicích na stočné.
Technologie ČOV je schopna čistit splaškové vody na 7 000 obyvatel, momentálně je
napojených cca 4 000. Výsledkem zkušebního provozu je mimo jiné i zjištění, že za rok
provozu proteklo čistírnou 50000 m³, kterou nikdo neplatí.
Ministerstva financí ČR při kontrole správnosti postupu při přípravě a realizaci stavby ČOV
Milotice zjistilo údajná pochybení ze strany zadavatele stavby, kterým byl DSO Kelčany,
Milotice, Skoronice, Vacenovice a Vlkoš. Výsledkem auditu je návrh na krácení dotace
(korekce) ve výši 10 milionů korun. DSO se prostřednictvím svého právního zástupce proti
návrhu na krácení dotace odvolá.
Usnesení č. 14/1/2014
ZO Skoronice bere na vědomí zprávu o výsledku auditu MF ČR a postupu valné hromady
DSO k řešení vzniklé situace a informaci o přípravě provozování ČOV a kanalizace ve výše
uvedených obcích.
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K bodu č. 13. Projednání povodňového plánu pro pracoviště Skoronice při provádění
geologických prací Moravských naftových dolů Hodonín
Společnost MND a.s. plánuje vybudovat v katastru, trati Hejtmánky (viz přiložený nákres)
vybudovat vrtné pracoviště Skoronice 1, na kterém budou prováděny geologické práce.
Povodňový charakter zájmového území je dán především vydatnými místními dešťovými
srážkami vzdouvání spodních vod. Navržený povodňový plán zpracovává opatření k
zabezpečení území a zabránění znečištění kontaminace vod a půdy v místě geologických
prací
Usnesení č. 15/1/2014
ZO Skoronice schvaluje povodňový plán MND pro pracoviště Skoronice 1 pro provádění
geologických prací a hornickou činnost
Hlasování č. 9: pro 7, proti 0, zdržel se 0

K bodu č. 14. Projednání možnosti vybudování zpevněné komunikace na části parcely
č. 206/1 s finančním příspěvkem VaK Kyjov
Společnost VaK Kyjov nabízí jako kompenzaci za překopy stávající komunikace na pozemku
p.č. 206/1 (jedná se o uličku k domu čp. 68 - Išovi) příspěvek ve výši 50% nákladů na
vybudování nové asfaltové komunikace s obrubníky. Nabídka ceny za vybudování této
komunikace je 120.000,- Kč, stavbu by provedla společnost, se kterou VaK na obdobných
pracích dlouhodobě spolupracuje.
Usnesení č. 16/1/2014
ZO Skoronice schvaluje vybudování komunikace na pozemku č. 206/1 za výše uvedených
podmínek a pověřuje místostarostu obce k jednání s dodavatelem stavby.
Hlasování č. 10: pro 7, proti 0, zdržel se 0
K bodu č. 15. Informace o obecních pozemcích užívaných bez nájmu a bez užitku –
Hovolány, Zaječák, u výtlaku
Vzhledem ke skutečnosti, že zahájení pozemkových úprav ve Skoronicích se podle informace
z Pozemkového úřadu odkládá minimálně o rok (podzim 2015) navrhl místostarosta
zastupitelstvu k projednání vyřešení situace pozemků ve vlastnictví obce, které užívají
občané bez nájemní smlouvy. V ulici Hovolány jsou pozemky před domy v majetku obce,
obdobná situace je i v dalších částech obce.
Usnesení č. 17/1/2014
ZO Skoronice bere na vědomí zprávu o obecních pozemcích užívaných bez nájmu a
informaci o vlastnictví pozemků v trati Štajnhýbl (Zaječák) a ukládá starostce a
místostarostovi obce zpracovat do 31. března 2015 návrh řešení.
K bodu č. 16. Aktuální projekty
1. DOTOVANÉ PROJEKTY
a) „Jízdou králů jedem k vám…“ je projekt, jehož celkové náklady jsou 70 000,- Kč, dotace MK
činí 50 000,- Kč. Náplní projektu je nákup mobiliáře do muzea jako náhrada za zapůjčené
předměty – potravinová skříň, kolovrátek, polička + nákup kompletního kroje pro jezdce
do majetku obce s možností zapůjčení pro jezdce, turecké šátky a propagační materiály –
baner JK, pexeso, puzzle a dětské hrací kostky s námětem jízdy králů. Zhruba polovina
předmětů je již zakoupena, půjčený nábytek jsme vrátili do Vlastivědného muzea Kyjov.
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Na ostatních výstupech projektu se pracuje tak, aby vše bylo hotovo do Vánoc. Termín
vyúčtování dotace je 31. 1. 2015.
b) „Kanalizace a kanalizační sběrač“ - projekt za 24 milionů korun je dokončený, dotace ve
výši cca 13 milionů korun (ministerstvo zemědělství + JMK) jsou vyúčtované. V současné
době probíhá zkušební provoz, k 31.12. 2014 bude provedena kolaudace stavby.
c) Oprava kříže na cestě k lesu a vytvoření informačního panelu o drobných sakrálních
památkách. Náklady projektu činily 72.600,40,- Kč, dotace MMR byla ve výši 50.820,- Kč.
Projekt je dokončený a vyúčtovaný, dotace je připsána na účet obce.
2. USKUTEČNĚNÉ PODZIMNÍ PROJEKTY A PRÁCE PLNĚ HRAZENÉ Z ROZPOČTU OBCE
- oprava a nátěr fasády mlatevny, odkanalizování dešťových srážek ze střechy mlatevny
- odkanalizování střechy pódia na Lúkách
- oprava hřbitovní zdi
- úprava koryta náhonu mezi hasičkou zbrojnicí a vyústěním zadní kanalizace
pravostranných domů na Dědině
- přestěhování veřejného osvětlení před Svobodovým na sloup u odbočky do dědiny
- oprava a nátěr dveří do kostela
PRÁCE A ŽÁDOSTI O DOTACE DO KONCE ROKU 2014
a) Práce
- vyčištění koryta náhonu a pokosení břehů
- těžba dřeva v akátovém remízku vlevo od cesty k letišti
- údržbářské a malířské práce na obecním domě
- zásadní úklid na školním dvoře a v garáži
- běžný úklid a údržba zeleně v obci
b) Žádosti o dotace
- Nadace ČEZ-žádost o dotaci na vybudování víceúčelového hřiště na Zelničkách- čtvrtý pokus
- Ministerstvo pro místní rozvoj - žádost o dotaci na vybudování dětského hřiště v MŠ
PLÁNOVANÉ ŽÁDOSTI O DOTACE V ROCE 2015
Jihomoravský kraj - žádost o dotaci na rekonstrukci hasičské zbrojnice
- žádost o dotaci na vybavení skautské klubovny
- žádost o dotaci na vybudování zázemí pro činnost Vinařského spolku
- dotace na podporu památek UNESCO-jízda králů
- dotace z PRV na chodníky
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR nebo program Leader Plus
- dotace na dokončení rekonstrukce a zateplení školy
- dotace na 2. etapu oprav kostela
- dotace na výměnu veřejného osvětlení
Ministerstvo zemědělství:
- dotace na vybudování kanalizace - lokalita u školy, ulice Na Kusách
Nadace - ČEZ, VIA, PARTNERSTVÍ
- výtah do 1. patra školy
- úprava veřejných prostranství (Lúky, Zelničky)
- výsadba stromů
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Usnesení č. 18/1/2014
ZO Skoronice bere na vědomí informace místostarosty obce o stavu realizace aktuálních
projektů a přípravě žádostí o dotace na rok 2015

K bodu č. 17. Vánoční osvětlení obecního domu, projednání dovybavení prostor knihovny a
klubovny
Nové vánoční osvětlení je potřebné, protože staré dosloužilo. Starostka navrhla pořídit
pouze řetězy, jedná se o LED žárovky, které by měly mít vyšší životnost, na 20 m je 200
žárovek, což je víc, než uvádějí ostatní nabídky z internetu (120-180 žárovek). Jejich počet by
měl být minimálně 4 ks, popř. až nabízených 8 ks – kvůli možnosti využití i jinde, např. na
jehličnatém stromu u MŠ, nebo nad vchodem do obecního domu.
K dovybavení prostor klubovny a knihovny uvedla starostka, že materiály předloží na příštím
zasedání.
Usnesení č. 19/1/2014
ZO Skoronice bere na vědomí informaci o nákupu vánočního osvětlení a doporučuje
objednat 5 kusů řetězů (4 ks na vánoční stromky před OÚ a 1 ks nad vchod OÚ).
K bodu č. 18. Akce do konce roku 2014
Svatomartinské koštování - se uskuteční v pátek 14. 11. 2014 v 17:30 hodin v zasedací
místnosti Obecního domu, na tuto akci je nutné se přihlásit.
Výstava a vzpomínka na skoronské vojáky I. světové války se uskuteční v sále Obecního
domu v neděli 23. 11. 2014.
Předvánoční zpívání a koštování - každoroční akci připravujeme na pátek 19. prosince 2014
Doprovodný program zajistí společné vystoupení skoronských žáků ZUŠ Vracov a smíšený
pěvecký sbor Jaroslav ze Bzence, který předvede představení na motivy starých lidových
pastýřských her o narození Jezulátka. Vinařský spolek připraví ochutnávku mladých vín.
Silvestrovské pábení na motivy filmů natočených podle povídek Bohumila Hrabala.
Kadoroční silvestrovský pochod za prasátkem mikroregionu Nový Dvůr proběhne letos ve
Skoronicích na Lúkách. K organizačnímu a finančnímu zajištění akce proběhne ve čtvrtek 20.
listopadu schůzka všech pořadatelů .
Usnesení č. 20/1/2014
ZO Skoronice bere na vědomí informaci místostarosty obce o připravovaných akcích a
jejich organizačním zajištění.

K bodu č. 19. Žádosti a podněty občanů
Žádosti občanů
Projednání žádosti Lubomíra Plachého, bytem Skoronice 116:
Dne 25.8. 2014 žádal pan Plachý o příspěvek na opravu chodníku na p.č. 223/1 před domem
čp. 116 ve výši Kč 4.000,-. Poskytnutí příspěvku bylo zastupitelstvem obce schváleno
26.8.2014 a dne 31. 10. 2014 mu byl příspěvek vyplacen.
Ze dne 17. 10. 2014 je druhá žádost, ve které pan Plachý žádá navýšení finančního příspěvku
ve výši Kč 3.500,- z důvodu, že obrubníky stály 3.500,- Kč a celkové náklady činily 18.000,-. .
Starostka navrhla, aby další příspěvek z důvodu opakované žádosti vyplacen nebyl. Člen ZO
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Skoronice Marek Vašíček navrhl, aby mu příspěvek ve výši 3.500,- Kč byl schválen, protože
chodník je v majetku obce, výše uvedený by měl doložit doklady o ceně spotřebovaného
materiálu (zámkové dlažbě a obrubnících).
Usnesení č. 21/2014
ZO Skoronice schvaluje vyplacení příspěvku ve výši Kč 3.500,- s tím, že pan Plachý předloží
doklady o ceně spotřebovaného materiálu (zámková dlažba, obrubníky).
Hlasování č. 11: pro 5, proti 2, zdržel se 0
Návrh č. 2: Nepřispět.
Hlasování č. 12: pro 2, proti 5, zdržel se 0
Podněty a návrhy občanů.
P. Holcman vznesl dotaz, kde se ztratil jeden kontejner na plasty, místostarosta mu sdělil, že
jej obec vrátila do Ekoru jako nadbytečný.
Dále paní J. Mrázová, čp. 154 prostřednictvím člena ZO Petra Holcmana vznesla stížnost, že
auta jezdí po části předzahrádky domu čp. 37. Následovala diskuse o parkovacích místech
v části Dědina. D. Lungová, čp. 10 navrhla vybudovat parkovací místa v Dědině a to i bez
konzultace s občany a bez jejich souhlasu, protože pozemky, kde by parkovací místa byla,
jsou obecní.
Místostarosta seznámil přítomné s dosavadním výsledkem jednáním s panem Ovečkou,
majitelem pozemku, na kterém chce obec vybudovat chodník podél silnice od návsi ke
kostelu. Jednání o prodeji pozemku dále probíhají.
Místostarosta navrhuje zpracování koncepce budování chodníků v obce ve volebním období
2014-2018. Tuto koncepci předloží vedení obce zastupitelstvu do 31. 3. 2015. Do konce
letošního roku zadá zpracování projektové dokumentace na chodníky:
- od domu čp. 26 Jiřího Marka po dům Antonína Dovrtila, čp. 166
- od domu Lubomíra Plachého čp. 116 ke hřbitovu
Projektová dokumentace bude sloužit k podání žádosti o dotace z Programu rozvoje venkova
JMK.
Pan Martin Hradil čp. 187, vznesl dotaz, jestli se do budoucna počítá s opravami kanalizace
na Pastvisku. Místostarosta mu odpověděl, že bude pokračovat čištění kanalizace a kontrola
jejího stavu pomocí kamery. Opravy budou prováděny postupně na základě výsledků
monitoringu a podle finančních možností obce.
Na závěr starostka poděkovala přítomným za účast a zasedání ve 20,15 hodin ukončila.
Zapsala:
Marie Řiháková
Ověřovatelé zápisu: Ing. Marie Horehleďová
Pavel Bíla

Ing. Marie Půčková, starostka
Ve Skoronicích dne 19.11. 2014
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