Zápis
ze 7. zasedání zastupitelstva obce Skoronice konaného dne 29. 10. 2015 od 18,00 hodin
Přítomni: Ing. Marie Půčková, Jan Grombíř, Ing. Marie Horehleďová, Petr Holcman, Marek
Vašíček, Lukáš Plachý, Pavel Bíla
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. Přítomni jsou všichni členové
ZO, tudíž je zastupitelstvo usnášeníschopné.
Starostka přečetla navržený program.
Program:
1. Zahájení, schválení programu a kontrola usnesení
2. Schválení ověřovatelů zápisu a zapisovatelky
3. Hospodaření obce ke 30.9. 2015
4. Rozpočtové opatření č. 9/2015
5. Rozpočtové opatření č. 10/2015
6. Rozpočtové opatření č. 11/2015
7. Příprava rozpočtu na rok 2015
8. Vyhlášení inventarizace majetku obce k 31.12.2015 a schválení inventarizačních komisí
9. Projednání a schválení zadání územní studie
10. Projednání a schválení smlouvy s firmou Kala
11. Projednání a schválení cenové nabídky na práci autorského dozoru firmy Projektis
12. Projekty, jejich realizace a nové projektové žádosti
13. Předložení konceptu kroniky
14. Výsledky jednání s VSV Vracov a pozemkové úpravy
15. Informace o pracích v obci a VPP
16. Akce obce a mikroregionu do konce roku
17. Žádosti a podněty občanů
18. Různé
Navržený program byl jednohlasně schválen.
Usnesení č. 1/7/2015
ZO Skoronice schvaluje navržený program
Hlasování č. 1: pro 7, proti 0, zdržel se 0
Kontrola usnesení:
Usnesení č. 14/5/2015
Zastupitelstvo obce Skoronice schvaluje přijetí dotace z rozpočtu Jihomoravsk. kraje ve výši
81. 000 Kč na akci „Hýlom hálom, horní dolní, domácí aj přespolní…“ v rámci projektu
„Propagace a materiální zabezpečení obecní expozice a živé prezentace jízdy králů v Kyjově
2015“ za podmínek návrhu smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje.
Pověřuje starostku podpisem smlouvy. – Smlouva podepsaná oběma stranami, finanční
prostředky jsou na účtě, zbývá profinancovat kroj, krojové boty a kalendáře JK.
Usnesení č. 15/5/2015
Zastupitelstvo obce Skoronice schvaluje přijetí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje
z Programu rozvoje venkova ve výši 200 000 Kč na akci „Vybudování hlavního vstupu a
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úprava dvorního átria bývalé školy“ za podmínek návrhu smlouvy o poskytnutí dotace
z rozpočtu Jihomoravského kraje. Pověřuje starostku podpisem smlouvy - smlouva ze strany
obce i JMK je podepsaná, finanční prostředky došly na účet, faktura firmě Renova je
uhrazena. Vyúčtování akce pro donátora JMK předáno 19. 10. 2015.
Usnesení č. 16/5/2015
Zastupitelstvo obce Skoronice schvaluje kupní smlouvu se Zenergo a.s. Čejč a pověřuje
starostku podepsáním smlouvy - kupní smlouva je podepsaná, zaplatili jsme kupní cenu,
vklad na katastr je podán a uhrazen, zbývá podat daňové přiznání k dani z nabytí nemovitosti
a zaplatit daň – lhůta je 3 měsíce od zapsání vkladu na katastr, daň bude 260,- Kč.
Usnesení č. 17/5/2015
ZO Skoronice schvaluje poskytnutí příspěvku MěÚ Kyjov ve výši 4 540, -Kč na služby
sociální prevence a pověřuje starostku podepsáním smlouvy – podepsáno, odesláno,
zaplaceno.
Usnesení č. 7/6/2015
ZO Skoronice schvaluje smlouvu s JMK o právu provést stavbu na pozemku parc.č. 703/1
v k.ú. Skoronice – chodník podél silnice III/4255 a pověřuje starostku podepsáním smlouvy podepsaná, odeslaná.
Usnesení č. 8/6/2015
ZO Skoronice schvaluje smlouvu se společností E-ON o zřízení věcného břemene týkající se
stavby „Skoronice, přípojka NN, Ingr“ a pověřuje starostku podpisem smlouvy – podepsaná,
odeslaná.
Usnesení č. 9/6/2015
ZO Skoronice schvaluje Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene stavby
„Skoronice, úprava NN, Špaček“ a pověřuje starostku podpisem smlouvy – podepsaná obcí,
bude vrácena s podpisem E-ON. - Smlouvu zašle projektant (firma M Plus Elektro), jakmile
bude vydán uzemní souhlas od stavebního úřadu, v současné době je dokumentace na
stavebním úřadě.
Usnesení č. 10/6/2015
ZO Skoronice schvaluje Smlouvu – příspěvek pro MAS Kyjovské Slovácko v pohybu a
pověřuje starostku podepsáním smlouvy – smlouva podepsaná, částka 10.420,- zaplacená na
účet MAS.

K bodu č. 2. Schválení ověřovatelů, zápisu a zapisovatelky
Starostka navrhla jako ověřovatelku Ing. Marii Horehleďovou a Petra Holcmana, jako
zapisovatelku Marii Řihákovou.
Usnesení č. 2/7/2015
ZO Skoronice schvaluje ověřovatele zápisu Ing. Marii Horehleďovou a Petra Holcmana,
jako zapisovatelku Marii Řihákovou
Hlasování č. 2: pro 7, proti 0, zdržel se 0
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K bodu č. 3. Hospodaření obce k 30. 9. 2015
Starostka seznámila přítomné s hospodařením obce ke dni 30. 9. 2015.
Konečný zůstatek u KB 2.407.130,26 Kč
ČMZRB
1.332,18 Kč
ČNB
24.357,20 Kč
Stav pokladny
10.726,- Kč
Příjmy
Výdaje

6.183.734,98 Kč
4.215.545,60 Kč

Dále starostka konstatovala, že skutečné % příjmů k 30. 9. z ročního rozpočtu RUD činí
77,1 %, takže je naplněna plánovaná výše příjmů. Ve srovnání se skutečnými příjmy roku
2014 obec z rozpočtového určení daní získala o 81 tis. Kč více v roce letošním, takže deficit
z minulých měsíců je prozatím srovnán. Ze stavu běžného účtu u KB vyplývá, že máme
ušetřeny prostředky (včetně přijaté dotace 400 tis.) na financování projektu Opravy hasičské
zbrojnice.
Usnesení č. 3/7/2015
ZO Skoronice bere na vědomí hospodaření obce Skoronice k 30. 9. 2015
K bodu č. 4. Rozpočtové opatření č. 9/2015
Starostka seznámila přítomné s rozpočtovým opatřením číslo 9/2015 navýšení příjmů i výdajů
o 25.000,-, které bylo jednohlasně schváleno.
Usnesení č. 4/7/2015
ZO Skoronice schvaluje rozpočtové opatření číslo 9/2015 – navýšení příjmů i výdajů o
25.000,- Kč.
Hlasování č. 3: pro 7, proti 0, zdržel se 0
K bodu č. 5. Rozpočtové opatření č. 10/2015
Starostka seznámila přítomné s rozpočtovým opatřením číslo 10/2015 – navýšení příjmů i
výdajů o 281.000,- Kč, které bylo jednohlasně schváleno.
Usnesení č. 5/7/2015
ZO Skoronice schvaluje rozpočtové opatření číslo 10/2015 – navýšení příjmů i výdajů o
281.000,- Kč
Hlasování č. 4: pro 7, proti 0, zdržel se 0
K bodu č. 6. Rozpočtové opatření č. 11/2015
Starostka seznámila přítomné s rozpočtovým opatřením č. 11/2015 – navýšení příjmů i výdajů
o 20.000,- Kč, které bylo jednohlasně schváleno.
Usnesení č. 6/7/2015
ZO Skoronice schvaluje rozpočtové opatření č. 11/2015 – navýšení příjmů i výdajů o
20.000,- Kč.
Hlasování č. 5: pro 7, proti 0, zdržel se 0
K bodu č. 7. Příprava rozpočtu na rok 2016
Starostka seznámila přítomné s potřebou finančních prostředků na plánované akce v roce
2016.
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Potřeba finančních prostředků na plánované akce v roce 2016
Oprava hasičské zbrojnice
(předpoklad profinancování v roce 2015 je 500 tis. )
Kanalizace Na Kusách
Kanalizace za obecním úřadem - připojení
Chodníky u hl. silnice (cca70% dotace, 30 % spolufin.)
Chodník k Jednotě (dotace z Progr. rozvoje venkova)
Parčíky (trojúhelník u hl. silnice, před Jednotou- dotace 60%)
Různé náklady (územní studie, optimalizace obecního mobiliáře,
řešení obec. rozhlasu a likvidace starých drátů, zrcadlo křižovatka…)
Kostel (střecha 300 + údržba a osvětlení 30)
Celkem

700 tis. Kč
380 tis. Kč
100 tis. Kč
160 tis. Kč
200 tis. Kč
100 tis. Kč
200 tis. Kč
330 tis. Kč
2.170 tis. Kč

Usnesení č. 7/7/2015
ZO Skoronice bere na vědomí informace o plánovaných akcích financovaných i
spolufinancovaných z obecního rozpočtu na rok 2016 a ukládá finančnímu výboru ve
spolupráci s vedením obce zpracování návrhu rozpočtu do 25. 11. 2015.

K bodu č. 8. Vyhlášení inventarizace majetku obce k 31. 12. 2015 a schválení
inventarizačních komisí
Na základě zákona 563/1991 Sb., o účetnictví a vyhlášky 270/2010 Sb., o inventarizaci
majetku a závazků stanovuje starostka obce inventarizaci majetku k 31. 12. 2015 a navrhuje
složení komisí – plán inventur.
Plán inventur na rok na rok 2015
Účetní jednotka: Obec Skoronice
IČO: 00488534
Vydává: Ing. Marie Půčková - starostka
Platnost: od 10. 12. 2015 do 31. 1. 2016
Ve smyslu zákona 563/1991 Sb., o účetnictví a prováděcího předpisu č.270/2010
stanovuji tento plán inventur.
Periodická inventura majetku obce pro inventarizační položky (seznam inventurních soupisů)
bude zahájena dne 14. 12. 2015 a ukončena nejpozději dne 7. 1. 2016. Z této inventury bude
pořízen Inventurní soupis majetku.
Zahájení činnosti inventurní komise pro inventarizační položky je ke dni 14. 12. 2015 a
ukončení jejich činnosti je ke dni 31. 1.2016.
Zpracování soupisů bude ukončeno dne 20. 1. 2016.
Veškeré inventarizační a zúčtovatelné rozdíly musí být proúčtovány k datu zpracování účetní
závěrky tj. 31. 12. 2015
Inventarizační zpráva musí být zpracována do 31. 1.2016.
Za inventarizaci majetku na účtech 909 0115 – 909 0122 v PO MŠ Skoronice 94, zodpovídá
ředitelka MŠ, která do 20. 1.2016 předloží inventurní soupisy svěřeného majetku a majetku
nabytého pro svého zřizovatele v průběhu roku 2015, v jedné kopii, dle inventarizačních
položek na syntetické účty s vyčíslením celkového ocenění.
Při inventarizaci majetku se postupuje dle Směrnice o inventarizaci č. 3/2011. Členové
inventarizační komise jsou povinni postupovat dle vyhlášky č. 270/2010 Sb. a dle Směrnice o
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inventarizaci č. 3/2011 obce Skoronice. Za tímto účelem jsou povinni se s oběma předpisy
seznámit. UIK jsou povinny seznámit s touto směrnicí a závaznými vzorovými tiskopisy
všechny členy DIK do dne konání prosincového ZO. Členové inventarizační komise včetně
předsedy se zúčastní proškolení k provádění inventarizace v den konání prosincového
zasedání ZO Skoronice v budově obecního úřadu od 16.30 hodin a svoji účast potvrdí
podpisem na prezenční listině účastníků proškolení.

Inventarizační komise
UIK:
Předseda: ing. Marie Horehleďová
Členové: Petr Holcman
Lukáš Plachý
DIK č. 1- obecní úřad, provede inventarizaci
těchto účtů:
018 včetně 079, 019 včetně 078, 021 včetně 081, 022 včetně 082, 028 včetně 088 , 031,
032, 042, 069,112,231, 261, 262, 263, 311, 314, 315, 321, 331, 336, 337, 342, 344, 346, 348,
349, 373, 374, 377, 378, 388, 389, 401, 403, 406, 407, 451, 471, 472, 902, 909, 951, 972
Předseda: Marie Půčková
Členové: Jan Grombíř
František Fojtík
DIK č. 2 – hasičská zbrojnice-SDH, provede inventarizaci
těchto účtů:
028 0023 včetně 0880023, 902 0111
Předseda: Petr Holcman
Členové: František Kuchař
Václav Křížka
Stanislav Krist
DIK č. 3 – obecní knihovna, provede inventarizaci
těchto účtů:
018 0021, 028 0024 včetně 088 0024, 902 0112
Předseda: Lukáš Plachý
Člen:
Renáta Ticháčková
DIK č. 4 – muzeum, provede inventarizaci
těchto účtů:
028 0025 včetně 0880025, 902 0113, 022 0010 včetně 082 0010
Předseda: Marek Vašíček
Člen:
Pavel Bíla
Druh majetku: pozemky, budovy a stavby, samostatné movité věci a soubory movitých věcí,
drobný dlouhodobý hmotný majetek, dlouhodobý hmotný majetek, ostatní dlouhodobý
hmotný majetek, nehmotný dlouhodobý majetek, drobný nehmotný dlouhodobý majetek,
zásoby, nedokončený dlouhodobý majetek, zásoby, pokladní hotovost, ceniny, hotovost,
běžné účty, pohledávky, závazky, vlastní zdroje, podrozvahové evidence ostatní majetek /
časové rozlišení, nehmotný majetek/
5

Likvidační komise:
Předseda: Marek Vašíček
Členové: Jan Grombíř
Pavel Bíla
Usnesení č. 8/7/2015
ZO Skoronice schvaluje plán inventur a složení inventarizačních komisí a komise
likvidační.
Hlasování č. 6: pro 7, proti 0, zdržel se 0

K bodu č. 9. Projednání a schválení zadání územní studie
ZO Skoronice vydalo 26. 8. 2014 Územní plán obce, který určuje oblasti pro bytovou
zástavbu. Dalším krokem, navazujícím na územní plán, je zpracování územní studie, bez níž
není možno v uvedených oblastech stavět. Obec musí podat na MÚ Kyjov, odbor životního
prostředí a územního plánování, žádost o pořízení Územní studie.
Zastupitelé byli informování o dosavadních jednáních o možnostech zahájení výstavby ve
Skoronicích, lokalita Na Kusách (Přední kusy) a o jednání vedení obce se starostou obce
Čeložnice, kde výstavbu rodinných domků v současnosti zahajují.
Usnesení č. 9/7/2015
ZO Skoronice schvaluje žádost o pořízení Územní studie “ Území B1 územního plánu –
lokalita Přední kusy“
Hlasování č. 7: pro 7, proti 0, zdržel se 0
K bodu č. 10. Projednání a schválení smlouvy s firmou Kala
Firma KALA, spol. s r.o. Kyjov byla vybrána jako uchazeč o uvedenou stavební zakázku
obce ve 2. výběrovém řízení. Obec celkem oslovila 11 firem, nabídku podala pouze jediná, a
to firma KALA. Nabídla cenu o 370 tis. Kč nižší než je cena projektovaná. Nejedná se o
nepřiměřeně nízkou nabídkovou cenu, záruka na dílo je 60 měsíců, kladné reference. Práce na
hasičské zbrojnici započne v měsíci listopadu 2015.
Usnesení č. 10/7/2015
ZO Skoronice schvaluje Smlouvu o dílo č. 15/506 s firmou KALA, spol s.r.o. Kyjov a
pověřuje starostku podepsáním smlouvy.
Hlasování č. 8: pro 7, proti 0, zdržel se 0
K bodu č. 11. Projednání a schválení cenové nabídky na práci autorského dozoru firmy
Projektis
Oprava hasičské zbrojnice, zvláště statické zajištění objektu, představují specifické stavební
práce. K zajištění kontroly ze strany obce jako investora navrhuje obec autorský dozor, který
by zajistila firma Projektis, s.r.o. Kyjov. Způsob kontroly a cena za tyto práce: autorský dozor
bude vykonáván jako občasný, kontrolní dny cca 1 x za týden za 14 dní nebo na výzvu, doba
výstavby 11/2015 – 05/2016, cena je stanovena dohodou 500,- Kč / hod. + DPH.
Usnesení č. 11/7/2015
ZO Skoronice projednalo a souhlasí s nabídkou firmy Projektis, s.r.o. Kyjov a pověřuje
starostku obce k podpisu smlouvy.
Hlasování č. 9: pro 6, proti 0, zdržel se 1
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K bodu č. 12. Projekty, jejich realizace a nové projektové žádosti
Místostarosta Jan Grombíř seznámil přítomné s projekty, jejich realizací a novými
projektovými žádostmi.
a) REALIZOVANÉ PROJEKTY:
Komunikace k Išovému čp. 68 - je ukončená, celkové náklady obce na opravu činily
127 000,-. Faktura za opravy je uhrazena. Čtverec o rozloze cca 3 m2 bude pokrytý
asfaltovým povrchem na jaře 2016, zároveň s dokončením opravy propadlé místní
komunikace v zatáčce při vjezdu do obce-před Něničkovým, čp. 24.
Vstupní přístřešek a zpevněná plocha dvorního átria bývalé školy – projekt, jehož
celkové náklady byly 644.000,- Kč, je dokončený, dotace JMK ve výši 200 000,- Kč je
vyúčtována. Stavba je zkolaudována, veškeré náklady na stavbu jsou uhrazeny.
b) PŘIPRAVOVANÉ PROJEKTY
Začátkem listopadu budou zahájeny práce na rekonstrukci hasičské zbrojnice. Stavbu bude
provádět firma Kala s.r.o. Kyjov, která zvítězila ve výběrovém řízení na dodavatele, smluvní
cena činí 968.359,- Kč bez DPH. Rozpočtovaná cena byla ve výši 1 210 000,- bez DPH.
Financování stavby bylo podpořeno dotací JMK ve výši 400 000,- Kč.
Předpokládaný postup časový harmonogram prací:
- zajištění statiky, zpevnění základů stavby a obvodového zdiva
- vybudování kanalizační přípojek a přípojky srážkových vod
- výměna oken a vrat v garáži, oprava vnitřních omítek.
Předpoklad dokončení prací je duben 2016. Technický dozor investora bude zajišťovat
zpracovatel projektové dokumentace společnost Projektis Kyjov.
c) NOVÉ PROJEKTY A ŽÁDOSTI O ŽÁDOSTI:
Úprava veřejných prostranství:
- parčík před Rajsiglovým č.p. 149
- parčík u obchodu
Na obě plochy jsou zpracovány projektové dokumentace, celkové rozpočtové náklady na
úpravu prostranství a výsadbu činí cca 180 000,-. V termínu do 6. 11. 2015 bude podána
žádost o dotaci v rámci dotačního titulu Nadace Partnerství „zelené oázy“ z možnosti získat
až 100% finanční podporu. V případě, že bude podpořený jen jeden z projektů (v horším
případě žádný) připravujeme žádost do dotačního titulu Operačního programu životního
prostředí " Specifický cíl 4.4 – Zlepšit kvalitu prostředí v sídlech". U tohoto titulu je finanční
podpora do výše 60% uznatelných nákladů.
Práce na projektu předpokládáme v případě získání finanční podpory v termínu jaro/léto 2016.
Chodníky - podél silnice od Dovrtilového k faře a prodloužení chodníku u hřbitova
V měsíci říjnu 2015 nabylo právní moci stavební povolení na vybudování výše uvedených
chodníků. Do konce listopadu bude podána žádost o finanční podporu na obě stavby na Státní
fond dopravní infrastruktury. Výše dotace může činit až 85% uznatelných nákladů, celkové
rozpočtované náklady na oba chodníky činí cca 520 000,- Kč.
Kanalizace Na Kusách - realizaci tohoto projektu jsme původně předpokládali v letošním
roce. Vzhledem k nedostatku finančních prostředků v rozpočtu obce na tuto stavbu (cca 380
000,- Kč) je nutné přeložit realizaci kanalizace na příští rok. Projekčně je stavba připravena,
právoplatné stavební povolení máme. Pokud bude možné v rámci dotačního programu
"Podpora rozvoje venkova JMK 2016" žádat o finanční podporu na vodohospodářské stavby,
pokusíme se získat dotaci na tuto stavbu, případně i na odkanalizování lokality u školy.
Usnesení č.12/7/2015
ZO Skoronice bere na vědomí projekty, jejich realizace a nové projektové žádosti
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K bodu č. 13. Předložení konceptu kroniky
Na základě smlouvy o dílo uzavřené dne 27. dubna 2015 s p. Renátou Ticháčkovou na dílo
”Koncept kroniky obce Skoronice na období duben 2015 – prosinec 2018, včetně
zapracovaných připomínek”, předkládá p. Ticháčková koncept kroniky obce za období duben
– září 2015. Koncept převzala starostka obce, do 1 měsíce vypracuje a předá připomínky, aby
mohly být zahrnuty do čistopisu kroniky za uvedené období.
Usnesení č. 13/7/2015
ZO Skoronice bere na vědomí předložení konceptu kroniky obce.

K bodu č. 14. Výsledky jednání s VSV Vracov a pozemkové úpravy
Místostarosta Jan Grombíř seznámil přítomné s výsledkem jednání s VSV Vracov a
navrhovanými variantními řešeními. VSV Vracov je ochotno přispět na opravu místní
komunikace k Vinohrádkám.
Zároveň podal informace o jednání na Pozemkovém úřadě v Hodoníně ohledně výběrového
řízení na zpracovatele pozemkových úprav.
Usnesení č. 14/7/2015
ZO Skoronice bere na vědomí výsledky jednání s VSV Vracov a informaci o
pozemkových úpravách

K bodu č. 15. Informace o pracích v obci a pracovnících na veřejně prospěšné práce
Stálým zaměstnancem obce na dobu určitou (do 31. 12. 2018) je František Fojtík, který je
zároveň parťákem pracovníků, zaměstnaných v rámci veřejně prospěšných prací, které
finančně dotuje úřad práce. Radkovi Blahůšovi končí smlouva 31. 10. 2015, paní Boženě
Křížkové asi 30. 11. 2015. V zimním období bude potřebné práce vykonávat pouze František
Fojtík, na jaře budou přijati dva pracovníci v rámci dotovaných mezd na VPP.
V měsících září a říjnu vykonávali pracovníci obce mimo běžný úklid a údržbu zeleně další
úklidové, řemeslné a údržbářské práce:
- zásadní úklid a odvoz nepotřebného materiálu a odpadu proběhl na školním dvoře a v obecní
mlatevni.
- byl provedený nátěr a kompletace obecního inventáře - lavičky, stánky apod.
- provedli bourací práce při budování přístřešku a nátěr fasády na školním dvoře - tyto práce
nebyly součástí rozpočtu projektu
- vybudování nového hrobového místa
- spolupracovali na přípravě a zajištění prezentace obce na Slováckém roku a Trhu místních
produktů
- instalovali nový mobiliář (odpadové koše aj.) a opravili poškozené dopravní značky.
Do konce roku:
- rozhrnutí hlíny navezené k viaduktu
- ořez keřů v okolí obecního domu
- nátěr bočních dveří od muzea
- úklid 2.NP budova bývalé školy
- úklid v extravilánu obce -les, Vinohrádky, okolí rybníka
- líčení obecního domu - zasedačka, sál, WC
- zazimování květinové výsadby (muškáty)
Usnesení č. 15/7/2015
ZO Skoronice bere na vědomí informace o pracích v obci a pracovnících na veřejně
prospěšné práce.
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K bodu č. 16. Akce obce a mikroregionu Nový Dvůr do konce roku 2015
Starostka seznámila přítomné s obecními akcemi a akcemi mikroregionu Nový Dvůr:
Obec Skoronice:
Uskutečněné akce:
- září 2015 – gratulace jubilantům
- Beseda s autorem Jiřím Jilíkem a vyhlášení výsledků výtvarné soutěže „Jak si představuješ
svého předka“
Plánované akce do konce roku:
- setkání s důchodci v neděli 22. listopadu
- hody 7. a 8. listopadu 2015
- vánoční zpívání sobota 19. 12. 2015
Mikroregion Nový Dvůr:
Uskutečněné akce:
- setkání seniorů ve Svatobořicích
- trh místních produktů
- burčákové putování
Akce do konce roku:
- Drakiáda (28.10.)
- setkání dětí ze ZŠ mikroregionu v ZŠ Ratíškovice
- Silvestrovský pochod za prasátkem do Vacenovic – téma „Silvestr plný hvězd“
Usnesení č. 16/7/2015
ZO Skoronice bere na vědomí akce obce a mikroregionu Nový Dvůr

K bodu č. 17. Žádosti a podněty občanů
a) Žádost Jana Lungy, Skoronice č. 92, o pronájem obecního sklepa pod mlatevnou
Záměr č. 4/2015 o pronájmu obecního sklepa pod obecní mlatevnou byl vyvěšen na úřední
desce od 8. 10. 2015 do 23. 10. 2015. Zastupitelstvo projednalo žádost Jana Lungy o
pronájem uvedeného sklepa.
Usnesení č. 17/7/2015
ZO Skoronice schvaluje pronájem obecního sklepa pod mlatevnou, parc. č. 189, Janu
Lungovi, Skoronice č. 92, na dobu určitou do 31.12.2018 za částku 200,- Kč ročně.
Pověřuje starostku podepsáním nájemní smlouvy.
Hlasování č. 9: pro 6, proti 1, zdržel se 0.
b) Žádost Petra Holcmana, zastupitele, o prodloužení vodovodního řádu od domu č. 43 podél
parcelních čísel 106, 102, 101/1, 97/2, 96. Místostarosta uvedl informace zjištěné u VaK:
1. varianta: Při budování vodovod. řádu s možností několika přípojek je nutné, aby přípojky
byly realizované maximálně do 2 let. Dimenze vodovod. přípojky v případě malého odběru,
tj. 1 nemovitosti, zapříčiní špatnou kvalitu vody. Investorem takové přípojky by byla obec
s možností vložit tento majetek do vlastnictví VaK se současným zvýšením podílu akcií obce
ve firmě VaK. Tato stavba podléhá vodoprávnímu řízení.
2. varianta: vybudování domovní přípojky k 1 domu (délka přípojky není rozhodující, podléhá
pouze stavebnímu řízení, hradí ji vlastník připojované nemovitosti). Zastupitelstvo obce
zvážilo vhodnost variant z hlediska možné budoucí bytové zástavby v lokalitě (Na
Zelničkách) a rozhodlo o vybudování vodovodního řádu podél uvedených parcel.
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Usnesení 18/7/2015
ZO Skoronice schvaluje prodloužení vodovodního řádu od domu čp. 43 podél parcelního
čísla 106, 102, 101/1, 97/2 , 96. Pověřuje vedení obce zjištěním nákladů na pořízení
vodovodního řádu a zařazením položky do rozpočtu obce na rok 2016.
Hlasování č. 10: pro 5, proti 0, zdržel se 2
Podněty
a) Zábavy na Lúkách
b) Oplatky
c) Připomínky k fungování obecního rozhlasu
K bodu a)
Při pořádání zábav v areálu Lúky byly stížnosti na hlučnost. Obec projedná s pořadateli,
pokud nedokáží zařídit ztlumení, musel by se omezit počet akcí na Lúkách, popř. by byly
vyhrazeny jen pro místní spolky.
K bodu b)
Prodej oplatků už nechce řešit farnost. Nákupu a následného prodeje oplatků jako
propagačního materiálu se ujme obec v příštím roce.
K bodu c)
Občané si stěžují na špatné fungování obecního rozhlasu, v některých místech není slyšet.
Vedení obce oslovilo firmu Bartek ohledně kontroly, popř. optimalizace obecního rozhlasu.
Usnesení 19/7/2015
ZO Skoronice bere na vědomí žádosti a podněty občanů.

K bodu č. 18. Různé
Starostka seznámil přítomné s vyjádřením MěÚ Kyjov, stavebního úřadu, že provedení stavby
Vinařské výletiště-zpevněná plocha a přístřešek nevyžaduje vydání rozhodnutí o umístění
stavby ani územní souhlas, jedná se o stavbu, která svým rozsahem nepřekračuje stanovené
parametry a nevyžaduje rozhodnutí o změně využití území ani územní souhlas.
Petr Holcman upozornil, že Mlýnský náhon je zanesen a jsou na něm bobří hráze. V případě
dešťů hrozí nebezpečí vylití Mlýnského náhonu do polí. Místostarosta uvedl, že starosta
Vlkoše sjednal s ing. Grošovovou z Lesů ČR (správci potoka) společnou schůzku příští týden
v terénu. Místostarosta ještě upozorní telefonicky ing. Grošovovou na nutnost okamžitého
řešení.
Dále bylo upozorněno na nebezpečí u viaduktu, kde je vyčištěný járek pro odtok vody při
deštích. Je poměrně hluboký a představuje nebezpečí pro cyklisty. Měla by zde být dopravní
značka upozorňující na křižovatku s dodatkovou tabulkou (např. Zúžená vozovka nebo jiná
vhodná), popř. zrcadlo.
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Stavebníci Lucie a Vladimír Klimkovi předložili prostřednictvím projektantky Smlouvu o
právu provést stavbu, která se týkala vybudování přípojek vody, plynu, NN, kanalizace na
obecním pozemku. Členové ZO měli k předložené stavební dokumentaci připomínky
(stavební čára). Projednání a schválení výše uvedené smlouvy se odkládá na příští zasedání
ZO, vedení obce zjistí stanovisko stavebníků k připomínkám.
Na závěr poděkovala starostka přítomným za účast a zasedání ve 20.45 ukončila.
Zapsala: Marie Řiháková
Ověřovatelé zápisu:

Ing. Marie Horehleďová
Petr Holcman

Ing. Marie Půčková, starostka

Ve Skoronicích 3. 11. 2015
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