Zápis
ze 4. zasedání zastupitelstva obce Skoronice konaného dne 23. 4. 2015 od 18,00 hodin
Přítomni: Ing. Marie Půčková, Jan Grombíř, Marek Vašíček, Ing. Marie Horehleďová,
Petr Holcman, Pavel Bíla
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, místostarosta navrhl doplnění bodu č. 15. Informace
pořadatele slavností NAVALIS o konání jízdy králů v Praze a projednání příspěvku obce na
prezentaci jízdy králů na této akci.
Program byl schválen s navrženými úpravami.
Usnesení č. 1/4/2015
ZO Skoronice schvaluje program zasedání rozšířený o bod č. 15. Informace pořadatel
slavností NAVALIS o konání jízdy králů v Praze a projednání příspěvku obce na
prezentaci jízdy králů na této akci a přečíslování dalších bodů směrem nahoru.
Hlasování č. 1: pro 6, proti 0, zdržel se 0

Program:
1. Zahájení, schválení programu a kontrola usnesení
2. Schválení ověřovatelů zápisu a zapisovatelky
3. Hospodaření obce k 31. 3. 2015
4. Rozpočtové opatření č. 2/2015
5. Rozpočtové opatření č. 3/2015
6. Projednání grantů poskytovaných obcí
7. Projednání žádosti o dotaci pro Vinařský spolek
8. Zprávy ze zasedání finančního a kontrolního výboru
9. Projednání smlouvy s LD Osvětimany o pronájmu budov a pozemků
10. Odkup pozemků parc. číslo 703/9
11. Pronájem části pozemku parc. číslo 228/11
12. Informace o DSO
13. Informace o činnosti a aktivitách vedení a pracovníků obce
14. Informace o změně nařízení vlády č. 37/2003 Sb.
15. Informace pořadatele slavností NAVALIS o konání jízdy králů v Praze a projednání
příspěvku obce na prezentaci jízdy králů na této akci
16. Žádosti a podněty občanů
17. Různé

Kontrola usnesení
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.
Smlouva s farností je podepsaná, podepsaná je i smlouva o dílo s firmou Qaria textum na
opravu fasády. Práce na kostele firma zahájí v polovině měsíce května 2015.

Dořešení úkolů z období leden - březen 2015:
nerozhrnutá hlína v obecním lese - hlína z výkopu při žlabování náhonu byla v lese
rozhrnuta, od 20. 4. 2015 je navážena do jam v lese hlínu od viaduktu. Záměrem je vyčištění
obecního pozemku u viaduktu a jeho úprava jako odpočinkového místa.
bobří hráze na Hruškovici - jako opatření proti vymílání břehů toku a snížení hladiny vody
v Hruškovici byly odstraněny bobří hráze na dolním toku Hruškovice.
Dne 20. 4. 2015 obdržela obec Skoronice přípis, že Lesy ČR žádají Městský úřad Kyjov,
odbor životního prostředí a odd. vodního hospodářství, o svolání jednání ve věci vzniklých
škod způsobených bobrem. (viz příloha 1-4-2015)
měřič rychlosti u Markového čp. 26 - pan Marek odstranil krajní túji, čímž se částečně
viditelnost měřiče rychlosti zlepšila. K dobré viditelnosti je ale nutné posunout měřič o metr
nahoru.
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.
Pro přechod pro chodce je podmínka chodník po obou stranách, kterou v současné době místo
nesplňuje. Byla podána žádost o instalaci dopravní značky na inspektorát dopravní policie ČR
a firmě Trasig byla zaslána objednávka na realizaci tohoto opatření.

K bodu č. 2. Schválení ověřovatelů zápisu a zapisovatelky
Starostka navrhla jako ověřovatele zápisu Ing. Marii Horehleďovou a Petra Holcmana, jako
zapisovatelku Marii Řihákovou.
Usnesení č. 2/4/2015
ZO Skoronice schvaluje ověřovatele zápisu: Ing. Marii Horehleďovou a Petra
Holcmana, jako zapisovatelku Marii Řihákovou.
Hlasování č. 2: pro 6, proti 0, zdržel se 0

K bodu č. 3. Hospodaření obce k 31. 3. 2015
Konečný zůstatek u KB 1.312.162,73
ČMZRB
681,53
ČNB
4.333,09
Stav pokladny
5.422,Příjmy
1.849.521,13
Výdaje
1.293.944,04
V roce 2015 byl za první čtvrtletí propad příjmů z daní o 209 tisíc oproti stejnému období
roku 2014. Celorepublikově byl výběr daní nižší. Největší propad byl v položkách
daň z příjmů právnických osob, DPH a odvod z výherních automatů. Pokles odvodů
z výherních automatů byl loni avizován a s opětovným zvýšením se nepočítá.
Dne 7. 4. 2015 proběhla 2. část auditu na rok 2014 – bez závad.
Usnesení č. 3/4/2015
ZO Skoronice bere na vědomí hospodaření obce Skoronice k 31. 3. 2015

K bodu č. 4. Rozpočtové opatření číslo 2/2015
Starostka obce seznámila přítomné s rozpočtovým opatřením číslo 2/2015 – navýšení příjmů
o 160.300,- Kč, navýšení financování o 97.000,- Kč a výdajů o 257.300,- Kč, které bylo
jednohlasně schváleno.
Usnesení č. 4/4/2015
ZO Skoronice schvaluje rozpočtové opatření číslo 2/2015 – navýšení příjmů o 160.300,Kč, navýšení financování o 97.000,- Kč a výdajů o 257.300,- Kč.
Hlasování č. 3: pro 6, proti 0, zdržel se 0
K bodu č. 5. Rozpočtové opatření číslo 3/2015
Starostka obce seznámila přítomné s rozpočtovým opatřením číslo 3/2015 – navýšení příjmů i
výdajů o 98.000,- Kč, které bylo jednohlasně schváleno.
Usnesení č. 5/4/2015
ZO Skoronice schvaluje rozpočtové opatření číslo 3/2015 – navýšení příjmů i výdajů o
98.000,- Kč
Hlasování č. 4: pro 6, proti 0, zdržel se 0
K bodu č. 6. Projednání grantů poskytovaných obcí
Na základě rozhodnutí ZO Skoronice ze dne 26. 2. 2015, usnesení č. 9/3/2015 o vyhlášení
grantů obce, podaly žádost o podporu své činnosti tyto zájmové organizace a spolky:
10.000,- Kč
Rybáři Skoronice o.s.
Vinařský spolek o.s. Skoronice
20.000,- Kč
Sbor dobrovolných hasičů Skoronice
10.000,- Kč
Sokol Vlkoš o.s.
80.000,- Kč
Zástupci jednotlivých organizací své projekty obhajovali. Obec z rozpočtu vyčlenila na
granty částku 80.000,- , proto bylo nutné jednotlivé příspěvky krátit.
Místostarosta Jan Grombíř navrhl:
Rybáři Skoronice o.s. - 9.000,- Kč, Vinařský spolek o.s. Skoronice - 16.000,- Kč, SDH
Skoronice - 9.000,- Kč, TJ Sokol Vlkoš - 46.000,Návrh byl jednohlasně schválen.
Usnesení č. 6/4/2015
ZO Skoronice schvaluje poskytnutí grantů z rozpočtu obce Skoronice v celkové výši
80.000,- Kč takto:
9.000,Rybáři Skoronice o.s.
Vinařský spolek o.s. Skoronice 16.000,SDH Skoronice
9.000,TJ Sokol Vlkoš
46.000,Pověřuje starostku k podepsání smluv s jednotlivými organizacemi.
Hlasování č. 5: pro 6, proti 0, zdržel se 0
K bodu č. 7. Projednání žádosti o dotaci pro Vinařský spolek Skoronice
Vinařský spolek Skoronice podal dne 14. 4. 2015 žádost o dotaci na 1. etapu budování
kulturně turistického areálu v kolonii vinných sklepů na Vinohrádkách – provedení terénních
úprav a vybudování opěrných zdí. Poskytnutí nenávratné dotace na veřejně prospěšné účely
mimo grantové schéma umožňuje zákon č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů na základě žádosti zapsaného spolku vykonávajícího obecně prospěšnou činnost na
území obce. Výše požadované podpory činí 50 000,- Kč. Zastupitelé zvážili zdůvodnění
projektu i finanční situaci obce a rozhodli následovně.

Usnesení č. 7/4/2015
ZO Skoronice schvaluje na základě zákona 250/2010 Sb., ve znění pozdějších předpisů
poskytnutí dotace Vinařskému spolku Skoronice ve výši 50.000,- Kč a pověřuje
starostku podepsáním smlouvy.
Hlasování č. 6: pro 6, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. 8/4/2015
ZO Skoronice schvaluje vyplacení dotace Vinařskému spolku Skoronice do 31. 8. 2015.
Hlasování č. 7: pro 6, proti 0, zdržel se 0

K bodu č. 8. Zprávy ze zasedání finančního a kontrolního výboru
Předseda finančního výboru Marek Vašíček seznámil přítomné se zprávou ze zasedání
finančního výboru, které se uskutečnilo dne 13. 4. 2015. Finanční výbor zhodnotil vývoj
plnění příjmové a výdajové části rozpočtu obce za období 1 – 3/2015.
Předseda kontrolního výboru Lukáš Plachý nebyl přítomen, zprávu ze zasedání kontrolního
výboru přečetla starostka obce. Zasedání kontrolního výboru se uskutečnilo dne 20. 4. 2015,
byla provedena kontrola plnění usnesení zastupitelstva obce ve sledovaném období od
11/2014 do 4/2015.
Usnesení č. 9/4/2015
ZO Skoronice bere na vědomí zprávy ze zasedání finančního a kontrolního výboru.

K bodu č. 9. Projednání smlouvy s LD Osvětimany o pronájmu budov a pachtovní
smlouvy o pronájmu pozemků
Starostka obce Ing. Marie Půčková seznámila přítomné se smlouvami s Lesním družstvem
Osvětimany – smlouvou o pronájmu budov a smlouvou o zemědělském pachtu. Obec
Skoronice vlastní v Lesním družstvu Osvětimany podíl 1/119 majetku. Stávající smlouva o
pronájmu byla přepracována podle NOZ na smlouvu o nájmu budov a smlouvu pachtovní.
V souladu s § 39 odst. 1 zákona o obcích byl záměr č. 2/2015 a číslo 3/2015 o pronájmu
majetku vyvěšen na úřední desce obce Skoronice v době od 3. 4. 2015 do 18. 4. 2015.
Usnesení č. 10/4/2015
ZO Skoronice schvaluje smlouvu o nájmu budov a smlouvu o zemědělském pachtu
s Lesním družstvem Osvětimany a pověřuje starostku podepsáním smluv.
Hlasování č. 8: pro 5, proti 0, zdržel se 1

K bodu č. 10. Odkup pozemku parcelní číslo 703/9
Pozemek p.č. 703/9 je zčásti součástí silnice III/4255, částečně leží v místě, na němž bude
obec Skoronice budovat chodník . Pozemek k prodeji nabízí paní Marie Rybová, Skoronice
č. 15. Vzhledem k nutnosti upravit vlastnické vztahy k pozemkům, které slouží jako dopravní
infrastruktura, je doporučen odkup pozemku.
Usnesení č. 11/4/2015
ZO Skoronice schvaluje koupi pozemku p.č. 703/9 od paní Marie Rybové, Skoronice č.
15 a pověřuje starostku obce podepsáním smlouvy.
Hlasování č. 9: pro 6, proti 0, zdržel se 0

K bodu č. 11. Pronájem části pozemku p.č. 228/11
Ve dnech 3. - 18. 4. 2015 byl na úřední desce vyvěšen záměr č. 1/2015 o pronájmu části
pozemku parc. číslo 228/11. Jedná se o část pozemku, který vznikl při budování kanalizace a
který se nachází podél toku Hruškovice. Vzhledem k tomu, že obec nemá pro tuto parcelu
využití, byl navržen její pronájem a předložen návrh pachtovní smlouvy.
Usnesení č. 12/4/2015
ZO Skoronice schvaluje pronájem části p.č. 228/11 panu Antonínu Borýskovi, Skoronice
90 a pověřuje starostku obce podpisem pachtovní smlouvy.
Hlasování č. 10: pro 6, proti 0, zdržel se 0

K bodu č. 12. Informace o DSO – Svazek obcí Kelčany, Milotice, Skoronice, Vacenovice,
Vlkoš
Informace o provozu, příjmech a nákladech budou předmětem jednání na dalším zasedání ZO,
kam bude pozván předseda svazku ing. Pavel Něnička. Informace o korekci dotace,
poskytnuté Svazku na vybudování ČOV: Ministerstvo životního prostředí předalo věc
k prošetření Finančnímu úřadu pro Jihomoravský kraj Brno. Advokátní kancelář Tinthoferová
– právní zástupce svazku – zpracovává pro Finanční úřad Brno právní stanovisko k přípisu
MŽP.
Dne 20. 4. 2014 proběhla na DSO kontrola ze SFŽP, s jejími výsledky budou starostové obcí
svazku seznámeni na valné hromadě dne 29. 4. 2015.
Usnesení č. 13/4/2015
ZO Skoronice bere na vědomí informace o Svazku obcí Kelčany, Milotice, Skoronice,
Vacenovice, Vlkoš.

K bodu č. 13. Informace o činnosti a aktivitách vedení a pracovníků obce
Pokles daně z nemovitosti v roce 2014
V roce 2014 poklesl příjem obce z daně z nemovitosti. V roce 2013 byla skutečná výše příjmu
obce za daň z nemov. 503 tisíc Kč, v roce 2014 byla 412 tis. Kč, tj. rozdíl 91 tis. Kč. Starostka
získala na finančním úřadě Kyjov vysvětlení, že v roce 2014 poklesla cena za 1 m² pozemku
v katastru Skoronice, která je základem pro výpočet daně z pozemků, a to z 8,78 Kč na |6,25
Kč za 1 m2. Výši tohoto daňového příjmu dále ovlivňuje koeficient, který si stanoví obec
(Vracov má koeficient =2, ostatní obce mají koef. =1).
Úpravy v kuchyňce V kuchyňce budovy obecního úřadu byl pořízen nový elektrický sporák
a 50 l bojler, protože současný stav byl nevyhovující. Při instalaci bylo nutné provést
vodovodní a elektrikářské úpravy – přibyl nový jistič pro bojler a ledničku. Úpravy včetně
spotřebičů si vyžádaly náklady ve výši cca 20 tisíc Kč.
Použití daru MND na skautskou klubovnu – bylo nakoupeno vybavení, zbývá pořídit
nábytek a zařídit druhou klubovnu kobercem a nábytkem.
Stavební povolení a připravované práce – před vydáním je stavební povolení na kanalizaci
Na Kusách, po nabytí právní moci bude vyhlášeno výběrové řízení na dodavatele. Žádosti o
vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení na chodníky – od Plachého ke hřbitovu a
od Dovrtilového k Lungovému 110 jsou podané.
V polovině května nastoupí firma Qaria textum s.r.o. ze Zlína na opravu kostela – zednické
zapravení oken a atiky, konstrukce ve věži a nová fasáda.

Zaměstnanci: Na VPP byly přijati pí. Křížková (od 1. 3.) a p. Blahůš (od 13. 4.), jako stálý
pracovník byl přijat p. Fojtík (od 1 .4).
Externí práce – Firma Zemní práce Vlkoš Jiří Vašíček rozhrnula hlínu v lese a postupně
likviduje skládku zeminy a stavebního odpadu u viaduktu. Pařezy stromů, které byly uloženy
u viaduktu a na Zaječáku, byly vyvezeny do sběrného dvora v Miloticích.
Akce – Starostka připomněla akce minulé i probíhající (setkání s jubilanty, svozy odpadu –
vlečky, textil, koncerty ZUŠ, novou soutěž Jak si představuje své předky,…)
Usnesení č. 14/4/2015
ZO Skoronice bere na vědomí informace o činnosti a aktivitách vedení a pracovníků
obce

K bodu č. 14. Informace o změně nařízení vlády č. 37/2003 Sb.,
Od 1 . 4. 2015 nabylo účinnosti nařízení vlády č. 52/2015, které novelizuje nařízení vlády č.
37/2003 Sb. o odměnách členům zastupitelstev obcí. Novela zvyšuje odměny členům
zastupitelstev o 3,5%. Výše měsíční odměny uvolněného člena ZO je dána zákonem č.
128/2000 Sb. a nař. vlády č. 37/2003 Sb. ve znění pozdějších předpisů. O odměnách
neuvolněných členů rozhoduje zastupitelstvo obce.
Usnesení č. 15/4/2015
ZO Skoronice schvaluje zachování odměn neuvolněným členům zastupitelstva ve výši
podle usnesení č. 9/1/2014 ze dne 12. 11. 2014.
Hlasování č. 11: pro 4, proti 0, zdržel se 2

K bodu č. 15. Informace pořadatele slavností NAVALIS o konání jízdy králů v Praze a
projednání příspěvku obce na prezentaci jízdy králů na této akci
Dne 15. 5. 2015 se uskuteční v rámci Svatojánských slavností NAVALIS ukázka jízdy králů
v Praze. Ze Skoronic se zúčastní čtyři jezdci, náklady na zapůjčení a dopravu koní činí cca
24.000,- Kč. Návrh příspěvku obce na částečnou úhradu prezentace jízdy králů činil 10.000,Kč. Členové zastupitelstva nesouhlasili s výše uvedenou částkou. Starostka obce navrhla
protinávrh - částku 5.000,-Kč.
Usnesení č. 16/4/2015
Hlasování č. 12 o protinávrhu - příspěvek 5.000,- Kč: pro 1, proti 5, zdržel se 0
ZO Skoronice neschvaluje příspěvek obce na prezentaci jízdy králů v Praze dne 15. 5.
2015.

K bodu č. 16. Žádosti a podněty občanů
Člen ZO Petr Holcman upozornil, že u domu Zdenka Ingra čp. 42 by bylo nutné ořezat keře.
Křižovatka u Ingrového je kvůli nim nepřehledná a nebezpečná.
Pan Michal Švábek upozornil na pozdní zapínání veřejného osvětlení v obci.
Usnesení č. 17/4/2015
ZO Skoronice bere podněty občanů na vědomí.

K bodu č. 17. Různé
Člen zastupitelstva Petr Holcman upozornil, že je nutné vyčistit a zabezpečit studny v katastru
obce. První se nachází za malým potokem, druhá za dětským hřištěm směrem ke staré štrece.
Doložil fotografie.

Starostka oznámila ZO Skoronice, že se v měsíci květnu uskuteční pracovní schůzka, při
které zastupitelé projdou katastr, aby se seznámili s problematickými místy a prodiskutovali
možnosti řešení. Termín bude upřesněn.
Usnesení 18/4/2015
ZO Skoronice bere na vědomí informace z bodu č. 17.

Na závěr poděkovala starostka přítomným za účast a zasedání ve 21.50 hodin ukončila.

Zapsala: Marie Řiháková
Ověřovatelé zápisu:

Ing. Marie Horehleďová
Petr Holcman

Ing. Marie Půčková, starostka

Ve Skoronicích 24. 4. 2015

