Zápis
ze 3. zasedání zastupitelstva obce Skoronice konaného dne 26. 2. 2015 od 17,00 hodin
Přítomni: Ing. Marie Půčková, Ing. Marie Horehleďová, Jan Grombíř, Marek Vašíček,
Pavel Bíla, Petr Holcman
Omluven: Lukáš Plachý
K bodu č. 1. Zahájení, schválení programu a kontrola usnesení
Zasedání zahájila 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. Přítomna je nadpoloviční
většina členů ZO, tudíž jsou usnášeníschopní.
Starostka přečetla navržený program, doplněný o bod číslo 14. Smlouva s Římskokatolickou
farností Vlkoš o financování oprav kostela v roce 2015, který byl jednohlasně schválen. Další
body se přečíslují směrem nahoru.
Program:
1. Zahájení, schválení programu a kontrola usnesení
2. Schválení ověřovatelů zápisu a zapisovatelky
3. Hospodaření obce k 31. 1. 2015
4. Rozpočtové opatření č. 12/2014
5. Rozpočtové opatření č. 1/2015
6. Projednání a schválení dodatků č. 1 a č. 7 ke Smlouvě o vytvoření DSO Severovýchod
7. Návrh na schválení zástupce obce na členské schůze Lesního družstva Osvětimany
8. Schválení výsledků inventarizace obecního majetku k 31. 12. 2014
9. Vyhlášení grantů obce Skoronice na rok 2015
10. Vyhodnocení sledování nakládání s odpady za leden a únor 2015
11. Informace o závazcích a platbách obce Skoronice v rámci členství v DSO
12. Informace o nově podaných projektových žádostech
13. Informace z ÚP o poskytování příspěvků na VPP
14. Smlouva s Římskokatolickou farností Vlkoš o financování oprav kostela v roce 2015
15. Žádosti a podněty občanů
16. Různé
Kontrola usnesení
Usnesení č. 15/2/2014
ZO Skoronice schvaluje příspěvek Josefu Ingrovi na zámkovou dlažbu na chodník před dům
čp. 133, s podmínkou, že předloží doklady o zakoupeném materiálu.
Příspěvek byl vyplacen dne 29. 12. 2014 na základě požadovaných dokladů.
Bod 16 – Podněty a návrhy občanů
Zastupitel Petr Holcman upozornil na skutečnost, že vlivem bobřích hrází v potoce
Hruškovici stoupá hladina toku a znemožňuje odtok vody z náhonu. Dále připomněl, že v lese
není dosud rozhrnuta hlína.
Ve věci likvidace bobřích hrází jednal místostarosta obce se správcem toku Hruškovice Lesy
ČR. Dne 13. února 2015 po prohlídce toku a stavu vody v Hruškovici zaujala zástupkyně
akciové společnosti Lesy ČR ing. Grošovová toto stanovisko:
Správce toku bude iniciovat jednání zástupců obcí a odboru životního prostředí JMK k této
problematice. Výsledkem jednání by měla být dohoda o způsobu řešení situace a stanovení
odpovědnosti za úhradu nákladů, které vzniknou při likvidaci hrází.
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Rozhrnutí hlíny v lese a úpravu terénu provede Jiří Vašíček v měsících březen-duben 2015.
Na zvážení je převoz do lesa i hlíny, která je umístěná u viaduktu.
Pan Antonín Borýsek sdělil Petrovi Holcmanovi , že má zájem o využívání pozemku okolo
obslužné komunikace (kanalizace).
Lesy ČR jako správce toku nemají námitky proti využívání parcely mezi Hruškovicí a
obslužnou komunikací k zemědělské činnosti - s výjimkou výsadbě stromů či jiné trvalé
výsadby. Dohoda o pronájmu parcely s p. Antonínem Borýskem se připravuje.
Pan Aleš Rajsigl upozornil na měřič rychlosti od Milotic, který je zarostlý keři a nesplňuje
svůj účel. Navrhl, aby se buď měřič odstranil nebo dřeviny upravily tak, aby byl měřič
dostatečně viditelný.
S majitelem pozemku, na kterém jsou vysázeny túje, které brání viditelnosti měřiče rychlosti
p. Markem je dohodnuté, že túje ořeže tak, aby nebránily viditelnosti. Se správcem měřičů
bude dohoda na posunutí měřičů výše.
Místostarosta Jan Grombíř seznámil přítomné se srovnávací tabulkou vývozu SKO a BRKO
za jednotlivé obce Kyjovska. Ve srovnání za 10 měsíců letošního roku činí pokles směsného
odpadu oproti průměru za léta 2011-2012 pouze 6 %.
Vojtěch Klajba navrhl před vývozem vyhlásit místním rozhlasem, aby občané nevyváželi
popelnice, které nebudou plné. Protože jak sdělil místostarosta, firma Ekor sváží odpad
Skoronic zároveň s odpadem Vlkoše, váží ho dohromady a rozpočítává podíl odpadu
jednotlivých obcí podle počtu vyvážených popelnic.
Řešení problematiky SKO v obci je součástí bodu jednání č. 10
Usnesení č. 1/3/2015
ZO Skoronice schvaluje program zasedání, rozšířený o bod č. 14. Smlouva
s Římskokatolickou farností Vlkoš o financování oprav kostela v roce 2015, další body se
přečíslují směrem nahoru.
Hlasování č. 1: pro: 6, proti 0, zdržel se 0
K bodu č. 2. Schválení ověřovatelů, zápisu a zapisovatelky
Starostka navrhla, jako ověřovatele zápisu Jana Grombíře a Pavla Bílu, jako zapisovatelku
Marii Řihákovou.
Usnesení č. 2/3/2015
ZO Skoronice schvaluje ověřovatele zápisu: Jana Grombíře a Pavla Bílu, jako
zapisovatelku Marii Řihákovou.
Hlasování č. 2: pro 6, proti 0, zdržel se 0
K bodu č. 3. Hospodaření obce k 31. 1. 2015
Starostka seznámila přítomné s hospodařením obce k 31. 1. 2015.
Konečný zůstatek u KB
946 813,15 Kč
ČMZRB
681,48 Kč
ČNB
10 313,87 Kč
Stav pokladny
7 675,-- Kč
Finanční prostředky celkem
965 483,50 Kč
Usnesení č. 3/3/2015
ZO Skoronice bere na vědomí hospodaření obce Skoronice k 31. 1. 2015
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K bodu č. 4. Rozpočtové opatření číslo 12/2014
Starostka obce seznámila přítomné s rozpočtovým opatřením číslo 12/2014 – navýšení příjmů
i výdajů o 88.200,- Kč, které bylo jednohlasně schváleno.
Usnesení č. 4/3/2015
ZO Skoronice schvaluje rozpočtové opatření číslo 12/2014 – navýšení příjmů i výdajů o
88.200,- Kč
Hlasování č. 3: pro 6, proti 0, zdržel se 0

K bodu č. 5. Rozpočtové opatření číslo 1/2015
Starostka obce seznámila přítomné s rozpočtovým opatřením číslo 1/2015 – navýšení příjmů i
výdajů o 50.000,- Kč, které bylo jednohlasně schváleno.
Usnesení č. 5/3/2015
ZO Skoronice schvaluje rozpočtové opatření číslo 1/2015 – navýšení příjmů i výdajů o
50.000,- Kč
Hlasování č. 4: pro 6, proti 0, zdržel se 0

K bodu č. 6. Projednání a schválení dodatků č. 1 a 7 ke Smlouvě o vytvoření DSO
Severovýchod
K dodatku č. 1 starostka uvedla, že ve smlouvě byli uvedeni jmenovitě členové
představenstva a členové komisí, po každých volbách do orgánů svazku bylo nutno schválit
tento jmenovitý seznam v zastupitelstvech jednotlivých obcí a pak teprve zaregistrovat u
krajského úřadu. Kvůli zjednodušení a ušetření zbytečných administrativních kroků byl
vytvořen tento dodatek, kde nejsou členové orgánů uvedeni jmenovitě. Jako doklad o jejich
zvolení stačí výpis usnesení z valné hromady, na které byli zvoleni. Dodatek č. 7 aktualizuje
zakládající listinu (změna adresy sídla svazku), mění některé formulace - aktualizuje na
současné právní předpisy.
Výše uvedené dodatky byly jednohlasně schváleny.
Usnesení č. 6/3/2015
ZO Skoronice schvaluje dodatek č. 1 a dodatek č. 7 ke Smlouvě o vytvoření DSO
Severovýchod
Hlasování č. 5: pro 6, proti 0, zdržel se 0

K bodu č. 7. Návrh na schválení zástupce obce na členské schůze Lesního družstva
Osvětimany
Ředitel Lesního družstva Osvětimany požádal, aby zastupitelstva obcí, v souladu s § 84 odst.
2, písm. f) a g), schválila zástupce obce na členskou schůzi LD Osvětimany, a pověřilo je
zastupováním obce v orgánech této společnosti.
Usnesení č. 7/3/2015
ZO Skoronice schvaluje a deleguje ing. Marii Půčkovou, (starostku obce) a Jana
Grombíře (místostarostu obce) pro zastupování obce na členských schůzích Lesního
družstva Osvětimany a pověřuje je k zastupování obce v orgánech společnosti ve
volebním období 2014 – 2018.
Hlasování č. 6: pro 6, proti 0, zdržel se 0
K bodu č. 8. Schválení výsledků inventarizace obecního majetku k 31. 12. 2014
Starostka seznámila přítomné se zprávou Ústřední inventarizační komise obce o provedení
inventarizace majetku k 31. 12. 2014.
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Usnesení č. 8/3/2015
ZO Skoronice schvaluje zprávu Ústřední inventarizační komise obce o provedené
inventarizaci majetku obce k 31. 12.2014.
Hlasování č. 7: pro 6, proti 0, zdržel se 0

K bodu č. 9. Vyhlášení grantů obce Skoronice na rok 2015
V r. 2015 je na granty obce vyčleněna v rozpočtu částka 80 000,- Kč. Granty budou
poskytnuty podle pravidel stanovených zastupitelstvem obce na základě posouzení projektů
předložených žadateli. Podle zák. 24/2015 Sb., který letos novelizuje zák. 250/2000 Sb. o
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, musí být pravidla poskytnutí pro rok 2015
vyvěšena po dobu 30 dnů od schválení. Teprve potom mohou zájemci podávat žádosti.
Termín podávání žádostí pro rok 2015 je tedy od 29. března do 10. dubna 2015.
Usnesení č. 9/3/2015
ZO Skoronice schvaluje vyhlášení grantů obce Skoronice na rok 2015 v celkové výši
80.000,- Kč. Projektové žádosti mohou zájemci o dotaci obce podávat v době od 29.
března do 10. dubna 2015. Na později podané žádosti nebude brán zřetel.
Hlasování č. 8: pro 6, proti 0, zdržel se 0

K bodu č. 10. Vyhodnocení sledování nakládání s odpady za leden a únor 2015
Na minulém zasedání ZO seznámil místostarosta Jan Grombíř přítomné se srovnávací
tabulkou vývozu SKO a BRKO za jednotlivé obce Kyjovska, kde naše výsledky byly ve
srovnání s ostatními obcemi nejhorší. Na základě informace, že firma Ekor sváží odpad
Skoronic zároveň s odpadem Vlkoše, váží ho dohromady a rozpočítává podíl odpadu
jednotlivých obcí podle počtu vyvážených popelnic, byl Ekor požádán o samostatné svozy.
Tyto svozy byly uskutečněny v lednu 2015.
Místním rozhlasem byli občané vyzváni, aby třídili odpad – což přinese snížení objemu
směsného komunálního odpadu. A zároveň aby vyváželi alespoň v zimním období popelnice
na SKO plné – tím bychom snížili počet vyvážených popelnic, podle kterých se rozpočítává
náš podíl na odpadu, svezeném společně s Vlkošem. Pan Michal Švábek zpracoval tabulku, ze
které je zřejmé, že obec Skoronice není ve svozu odpadů nejhorší. Tabulka s údaji o odpadu
rozpočítaném na 1 obyvatele nabízí jiný náhled na hospodaření obce Skoronice s odpady a
vedení obce ji projedná s ředitelem Ekoru. Během roku bude nadále sledováno nakládání
s odpady.
Usnesení č. 10/3/2015
ZO Skoronice bere na vědomí informaci o sledování nakládání s odpady za měsíc leden
a únor 2015.

K bodu č. 11. Informace o závazcích a platbách obce Skoronice v rámci členství v DSO
V rámci členství v DSO – svazku, založeném pro vybudování čistírny odpadních vod pro
obce Kelčany, Milotice, Skoronice, Vacenovice, Vlkoš – byla čistírna vybudována
v Miloticích. Byla financováno z dotací, vlastních zdrojů a půjčky od Státního fondu
životního prostředí. Obce se na financování podílely poměrnou částí podle počtu obyvatel.
Obec Skoronice vložila do zdrojů svazku celou na nás rozpočítanou částku - 1.796 tisíc Kč,
takže tento závazek je uhrazen. Další náš závazek - podíl na půjčce SFŽP činil celkem 805 tis.
Kč, k datu 26. 2. 2015 zbývá obci Skoronice uhradit částku 570 tis. Kč, která je splatná do
roku 2023. Včetně úroků z půjčky činí splátka cca 96 tisíc ročně.
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Kromě prostředků na stavbu ČOV platíme svazku ročně částku 10 tis. Kč jako příspěvek na
režijní náklady. V roce 2014 před začátkem provozování čističky svazkem poukázala naše
obec 37 tis. na úhradu provozních nákladů, které souvisely se zahájením činnosti (chemikálie,
nářadí pro technika ČOV, vybavení kanceláře – počítač a programy).
Pokud bude svazek vykazovat zisk z provozování čističky, část zisku bude rozdělena obcím
podle stejného klíče, jako vložené prostředky.
Usnesení č. 11/3/2015
ZO Skoronice bere na vědomí informace o závazcích a platbách obce Skoronice v rámci
členství v DSO.
K bodu č. 12. Informace o nově podaných projektových žádostech
JIHOMORAVSKÝ KRAJ:
a) Stavební úpravy hasičské zbrojnice ve Skoronicích
Celková cena rekonstrukce podle projektové dokumentace je 1 541 000,-,
výše dotace max. 500 000,-. V rozpočtu obce na akci je vyčleněno 700 000,-Kč. Pokud bude
JMK dotaci přiznána v měsících dubnu až květnu 2015 obec vypíše výběrové řízení na
dodavatele, které možná projektovaný rozpočet sníží.
b) Vybudování hlavního vstupu a úprava dvorního átria bývalé školy
Dvorní átrium bývalé školy slouží jako zahrada mateřské školy, sklad materiálu obce a přístup
ke vchodu do 2.NP školy, které je sídlem knihovny a kluboven pro mládežnické a kulturní
aktivity občanů Skoronic. Vybudování nového vstupu do dvorního átria a vytvoření
zpevněných ploch oddělí pracovní a skladovací prostory obce od zahrady mateřské školy,
samostatný vchod umožní bezpečný přístup občanů do knihovny a kluboven ve 2.NP bývalé
školy. Nový vstup do dvorního átria bude ve formě dřevěného přístřešku a bude zároveň
sloužit jako odpočinkové místo a prostor pro parkování kol. Zpevněná plocha bude řešit
chodníky, plochy vstupu a úpravu dvorního átria budovy s ohledem na potřeby mateřské
školky a předpokládaný bezbariérový přístup do knihovny a kluboven v 2.NP budovy bývalé
školy . Rozpočet na tyto stavební úpravy činí 653 000,-, maximální výše dotace je 200 000,-.
Chybějící prostředky na spolufinancování akce jsou součástí rozpočtu obce na rok 2015
c) Odkanalizování lokality u školy
Žádost o dotaci byla podána již v roce 2013, v letošním roce byl projekt aktualizován podle
nových podmínek donátora. Celkové náklady na stavbu jsou 1 200 000,-, uznatelné náklady
(JMK finančně nepodporuje bodování přípojek) činí 790 000,-. Výše dotace by tvořila 70 %
uznatelných nákladů tj. 553 000,-. Realizaci tohoto projektu v případě, že bude dotace
poskytnuta předpokládáme až v roce 2016, letos by obec neměla prostředky na
spolufinancování (cca 500 000,-)
d) Podpora projektů v oblasti nemateriálních statků zapsaných na reprezentativním
seznamu UNESCO - Projekt do tohoto dotačního titulu zpracováváme, termín podání žádosti
je 28. 2. 2015.
MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR:
Projekt "Snad to není jenom sen, budeme si hrát každý den" řeší vybudování nového
dětského hřiště v zahradě mateřské školy. Celkové náklady na vybudování dětského hřiště
činí 387 000,-. Výše dotace je 70%, spolufinancování obce je ve výši 116 000,-. Tato částka je
vyčleněna v rozpočtu.
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NADACE ČEZ
Podali jsme žádost o finanční podporu na vybudování víceúčelového sportovního hřiště
o výměře 800 m2. V případě, že bude projekt podpořen a dotace přidělena, vybudovali
bychom víceúčelové sportovní hřiště na Zelničkách, vedle hasičské zbrojnice. Celkové
náklady na projekt činí 2.420 000,- Kč, naše spoluúčast je 242 000,- Kč, 90% dotace
2 178 000,- Kč.

PŘIPRAVOVANÉ PRÁCE A PROJEKTY MIMO DOTAČNÍ MOŽNOSTI - ZATÍM.
Kanalizace Na Kusách - firma Aqua Procon na základě naší objednávky zpracovala
projektovou dokumentaci na prodloužení kanalizace Na Kusách - od domu P. Ingra č. 62, po
poslední dům v řadě. Předpokládané náklady na stavbu jsou 370 000,- Kč, v rozpočtu obce je
vyčleněno 300 000,- Kč. V současné době probíhá stavební řízení, vydání stavebního
povolení a vypsání výběrového řízení na dodavatele předpokladáme v březnu 2015, realizaci
v létě 2015.
Chodníky a úprava veřejných prostranství v obci - 10. února předal ing. Štefančík
zpracovanou projektovou dokumentaci na chodníky - úsek od Dovrtilového č.p. 166 po
Lungovo 110 a úsek od Hovolán - podél zahrady Plachý č.p. 116 po hřbitov. Zároveň ing.
Štefančík zpracovává studii úpravy prostranství kolem obchodu a školy. Bude řešit kompletně
úpravu prostranství - zeleň, chodníky, lavičky, informační panely atd. Stavební povolení na
tyto realizace se budou řešit až v případě, pokud se objeví nějaké dotační tituly.
Kostel sv. Floriána - pravděpodobně v měsíci květnu bude zahájena celková oprava a nátěr
fasády kostela. Předpokládané náklady jsou 750 000,-, v rozpočtu obce je odsouhlasený
příspěvek ve výši 450 000,- Kč. Zbývající část nákladů pokryje farnost ze sbírek a darů.
V současné době řešíme kácení, případně ořez lip na prostranství severně od kostela.
Usnesení č. 12/3/2015
ZO Skoronice bere na vědomí informace o nově podaných projektových žádostech.

K bodu č. 13. Informace z Úřadu práce o poskytování příspěvků na VPP
Úřad práce vydal nové podmínky pro rok 2015 ohledně poskytování příspěvků na vytvoření
pracovní příležitosti v rámci VPP. Příspěvek byl schválen ve výši 14.000,- Kč na jedno
pracovní místo. Obec podala dvě žádosti o pracovníky na údržbu obce, jejichž mzdu a část
odvodů na zdravotní a sociální pojištění hradí úřad práce. Zvažuje podání třetí žádosti ještě o
jednoho pracovníka. První žádost je již úřadem práce odsouhlasena – paní Božena Křižková
od 2. 3. 2015 do 31. 10. 2015. U dalších pracovníků, s jejichž přijetím je počítáno v průběhu
jara, je délka pracovního poměru podporovaného Úřadem práce 6 měsíců.
V rámci výběrového řízení na stálého pracovníka obce byly zatím přijaty 3 přihlášky, zájem o
informace projevilo 5 osob.
Usnesení č. 13/3/2015
ZO Skoronice bere na vědomí informace z Úřadu práce o poskytování příspěvků na
VPP.

K bodu č. 14. Smlouva s Římskokatolickou farností Vlkoš o financování oprav kostela
v roce 2015
Na plánované opravy kostela byla v rozpočtu obce na rok 2015 vyčleněna částka 450 000 Kč,
aby bylo možné v tomto roce venkovní opravy kostela dokončit. Rozpočet byl schválen, je
třeba schválit a podepsat smlouvu obce s Římskokatolickou farností Vlkoš.

6

Usnesení č. 14/3/2015
ZO Skoronice schvaluje Smlouvu s Římskokatolickou farností Vlkoš o financování
oprav kostela v roce 2015 a pověřuje starostku podpisem smlouvy.
Hlasování č. 8: pro 6, proti 0, zdržel se 0

K bodu č. 15. Žádosti a podněty občanů
Pan Vojtěch Klajba se opakovaně dotazoval na možnost vybudování přechodu pro chodce a
chodníku ve spodní části uličky vedoucí k Macháčku z důvodu větší bezpečnosti Dále
upozornil, že před přechodem u obchodu by bylo vhodné dát značku Pozor děti.
Místostarosta sdělil přítomným, že v letošním roce se bude opravovat a natírat fasáda kostela
sv. Floriána. Firma, která by práce měla provádět, upozorňuje, že stromy na severní straně
budou mít na fasádu negativní vliv. Obec uvažuje o ořezání nebo skácení lip,které zřejmě
bude nákladné. Pan Michal Švábek doporučil, že by bylo možné oslovit hasiče z Kyjova,
kteří by prořez udělali zdarma.
Usnesení č. 15/3/2015
ZO Skoronice bere na vědomí podněty občanů.

K bodu č. 16. Různé
Starostka seznámila přítomné s nabídkou kontejneru do obce Skoronice na textil, obuv a
hračky s tím, že smlouvu o přistavení kontejneru by obec uzavřela na zkušební dobu 1 roku.
Za kontejner obec neplatí, naopak by ročně od firmy Dimatex dostala příspěvek 750,- Kč.
S uvedenou firmou mají sousední obce dobré zkušenosti.
Místostarosta seznámil přítomné s požadavkem pracovnic firmy, která je umístěna v bývalém
areálu ZD na vybudování autobusovou zastávky před areálem ZD. Podmínkou pro
vybudování zastávky je zpevněná plocha a umístění zastávek naproti sebe. Místostarosta
bude v této záležitosti jednat s příslušnými orgány.
Na závěr starostka poděkovala přítomným za účast a zasedání v 19,00 hodin ukončila.
Zapsala:
Ověřovatelé zápisu:

Marie Řiháková
Jan Grombíř
Pavel Bíla

Ing. Marie Půčková, starostka

Ve Skoronicích 3. 3. 2015
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