Zápis
z 8. zasedání zastupitelstva obce Skoronice konaného dne 17.12.2015 od 17,00 hodin
Přítomni: ing. Marie Půčková, Jan Grombíř, Marek Vašíček, ing. Marie Horehleďová,
Lukáš Plachý, Petr Holcman, 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.
1. Zahájení, schválení programu a kontrola usnesení
2. Schválení ověřovatelů zápisu a zapisovatelky
3. Hospodaření obce ke 30.11. 2015
4. Rozpočtové opatření č. 12/2015
5. Rozpočtové opatření č. 13/2015
6. Projednání a schválení rozpočtu obce na rok 2016
7. Projednání a schválení rozpočtového výhledu obce na roky 2017-19
8. Návrh rozpočtu Svazku obcí Kelčany, Milotice, Skoronice, Vacenovice, Vlkoš rok 2016
9. Návrh rozpočtu Mikroregionu Nový Dvůr na rok 2016
10. Návrh rozpočtu DSO Severovýchod na rok 2016
11. Projednání a schválení smlouvy se společností Ekor Kyjov
12. Projednání a schválení smlouvy s autorizovaným architektem o pořízení územní studie
13. Projednání a schválení smlouvy o právu provést stavbu
14. Zpráva kontrolního výboru
15. Projednání odměn členům výborů, kteří nejsou členy ZO
16. Žádosti a podněty občanů
17. Různé
a) Informace o realizovaných akcích a projektech připravených na r. 2016, opravy a
údržbářské práce v obci
b) Informace z DSO – stanovy, návrh řešení finančního vypořádání s obcí Kelčany
c) Opravy silnic a objížďky
d) Akce do konce roku
Navržený program byl jednohlasně schválen.
Usnesení č. 1/8/2015
ZO Skoronice schvaluje navržený program
Hlasování č. 1. pro 7, proti 0, zdržel se 0

Kontrola usnesení:
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 – rozpočet
zpracován, vyvěšen v zákonné lhůtě, připraven ke schválení.
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Usnesení č. 9/7/2015
ZO Skoronice schvaluje žádost o pořízení Územní studie “ Území B1 územního plánu –
lokalita Přední kusy“ – žádost odeslána na MěÚ Kyjov, odbor ÚP, p. Kominácký, 1. 12.
první schůzka s ing. arch. Bílým, další informace v rámci bodu č. 12 jednání ZO.
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 – smlouva podepsána.
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 - smlouva podepsána.
Usnesení č. 13/7/2015
ZO Skoronice bere na vědomí předložení konceptu kroniky obce – starostka předala
připomínky k zapracování kronikářce.
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 – podepsáno, nájem zaplacen.
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 – zařazeno 120 tis
Kč do rozpočtu obce na rok 2016.
Připomínky a náměty občanů:
Občané si stěžují na špatné fungování obecního rozhlasu, v některých místech není
slyšet.
Vedení obce oslovilo firmu Bartek ohledně kontroly, popř. optimalizace obecního rozhlasu.
Firma Bartek přijela na místo, po obhlídce v obci její zástupce upozornil, že ampliony jsou
mnohdy na větší vzdálenenost od sebe plus ampliony na střeše obecního úřadu , a to
způsobuje ozvěny a tříštění zvuku. Firma nemůže stávající systém opravovat, protože nemá
přístup do obslužného programového ystému firmy Tewiko. Nabídla možnost pořízení
nového obecního rozhlasu a poslala cenovou nabídku. Tato možnost se jeví jako nevhodná
vzhledem k nedávnému pořízení rozhlasu od firmy Tewiko (s dotací). Od firmy Tewiko poté
přijel servisní technik (po cca 2 měsících), seřídil hlasitost a slíbil poslat pasport amplionů
rozmístěných po obci a návrh na doplnění počtu amplionů včetně cenové nabídky.
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. Proběhla schůzka s ing. Grošovovou – přítomni starosta Vlkoše M. Sluka,
zastupitel obce Petr Holcman, starostka a místostarosta Skoronic. Kompletní vyčištění
mlýnského náhonu je pro Lesy ČR dlouhodobá záležitost, zahrnou ji do plánovaných
projektů.(Při případném vybagrování potoka je materiál veden jako nebezpečný odpad).
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Řešení momentálních problémů s bobřími hrázemi – Lesy ČR na základě upozornění obce
Skoronice, ve spolupráci s obcí Vlkoš. Ing. Grošovová upozornila, aby občané, potažmo obec,
na odboru ŽP v Hodoníně hlásili a uplatňovali škody na porostech, způsobené bobrem.
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. - Výroba i umístění značek k viaduktu je
objednáno u firmy Trasig Hodonín. Navíc je objednáno zrcadlo na křižovatku u obchodu.
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. Stavebníci považují umístění stavby na pozemku vzhledem k jejich možnostem za optimální a
se změnou stavební čáry (drží se současné hranice pozemku a komunikace v uličce od kostela
dolů směrem k obecnímu úřadu) nesouhlasí.
K bodu č. 2. Schválení ověřovatelů zápisu a zapisovatelky
Starostka navrhla jako ověřovatele Lukáše Plachého a Marka Vašíčka, jako zapisovatelku
Marii Řihákovou.
Usnesení č. 2/8/2015
ZO Skoronice schvaluje ověřovatele zápisu Lukáše Plachého a Marka Vašíčka, jako
zapisovatelku Marii Řihákovou
Hlasování č. 2: pro 7, proti 0, zdržel se 0
K bodu č. 3. Hospodaření obce k 30. 11. 2015
Konečný zůstatek u KB 1.738.355,97 Kč
ČMZRB
1.262,18 Kč
ČNB
15.359,70 Kč
Stav pokladny
6.398,- Kč
Příjmy
Výdaje

7.113.014,40 Kč
5.822.666,81 Kč

Stav finančních prostředků, změny rozpočtu formou rozpočtových opatření a srovnání příjmů
rozpočtového určení (RUD) daní proti roku 2014 jsou uvedeny v přílohách. Srovnání
plánovaných a skutečných příjmů RUD k 30. 11. 2015 je následující:
schválený rozpočet příjmů roční
5092 tis. Kč
4674 tis. Kč
skutečně získané příjmy z RUD k 30.11.
plánované % příjmů k 30.11. z ročního rozpočtu RUD
91,7 %
skutečné % příjmů k 30. 11. z ročního rozpočtu RUD
91,8 %
Z uvedeného vyplývá, že plánovaná výše příjmů je naplněna. Ve srovnání se skutečnými
příjmy roku 2014 (podle přílohy RUD) jsme z rozpočtového určení daní získali o 453 tis. Kč
méně než loni, což je největší propad proti loňským příjmům z RUD. Výpadky u
jednotlivých typů daní jsou uvedeny v příloze RUD. Ke 14. 12. 2015 jsme dostali z RUD 298
tis. Kč, po 20. 12. očekáváme ještě druhou část těchto příjmů. Z přílohy Pohyb účtu KB
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plyne, že na účtu máme ušetřeny prostředky (včetně dotace 400 tis.) na financování projektu
Opravy hasičské zbrojnice. Firmě Kala budeme do konce roku platit za práce ve výši cca 200
tis. Kč.
Usnesení č. 3/8/2015
ZO Skoronice bere na vědomí hospodaření obce Skoronice ke dni 30. 11. 2015

K bodu č. 4. Rozpočtové opatření číslo 12/2015
Starostka seznámila přítomné s rozpočtovým opatřením číslo 12/2015 – navýšení příjmů i
výdajů o 40.000,- Kč, které bylo jednohlasně schváleno.
Usnesení č. 4/8/2015
ZO Skoronice schvaluje rozpočtové opatření číslo 12/2015 navýšení příjmů i výdajů o
40.000,- Kč.
Hlasování č. 3: pro 7, proti 0, zdržel se 0

K bodu č. 5. Rozpočtové opatření číslo 13/2015
Starostka seznámila přítomné s rozpočtovým opatřením číslo 13/2015 – navýšení příjmů i
výdajů o 200.000,- Kč, které bylo jednohlasně schváleno.
Usnesení č. 5/8/2015
ZO Skoronice schvaluje rozpočtové opatření číslo 13/2015 – navýšení příjmů i výdajů o
200.000,- Kč
Hlasování č. 4: pro 7, proti 0, zdržel se 0

K bodu č. 6. Projednání a schválení návrhu rozpočtu obce Skoronice na rok 2016
Rozpočet na rok 2016 je sestavován jako vyrovnaný. Finanční výbor projednal návrh rozpočtu
obce na rok 2016, příjmy a výdaje celkem ve výši 6 248 200,- Kč. Předpokládaný zůstatek
bankovního účtu k 31. 12. 2015 ve výši 1 105 000,- Kč, roční splátky úvěru na kanalizaci ve
výši 594 000,- Kč. Návrh rozpočtu nezahrnuje investiční příjmy a výdaje z dotačních zdrojů.
Finanční výbor doporučuje zastupitelstvu obce při projednávaní návrhu rozpočtu přihlédnout
k aktuálnímu vývoji příjmové části rozpočtu a zůstatku bankovního účtu a návrh rozpočtu
případně upravit tak, aby zůstal vyrovnaný. Návrh rozpočtu byl zveřejněn na úřední desce
v době od 25. 11. 2015 do 17. 12. 2015, ve fyzické i v elektronické podobě.
Starostka navrhla, aby byla navýšena položka 8115 financování – použití přebytku
předchozích let o částku Kč 299.800,- z důvodu, že v roce 2015 bylo počítáno s fakturací za
stavební práce na rekonstrukci hasičské zbrojnice ve výši 500.000,- Kč, ve skutečnosti bylo
vyfakturováno a zaplaceno 246 tis. Kč.
Ve výdajích se změní: paragraf 5512 se o výše uvedenou částku 299.800,- rovněž navýší,
paragraf 3722 bude navýšen o 25.000,- z důvodu, že separovaný odpad se od roku 2015
nebude hradit, paragraf 3723 bude o tuto částku 25.000,- snížen, takže bude nulový.
Rozpočet obce Skoronice na rok 2016 byl schválen:
Příjmy
5.737.200,- Kč
Financování
1.404.800,- Kč
Splátka úvěru
594.000,- Kč
Celkem příjmy + financování
6.548.000,- Kč
Výdaje celkem
6.548.000,- Kč
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Usnesení č. 6/8/2015
ZO Skoronice schvaluje rozpočet obce Skoronice dle paragrafů na rok 2016, příjmy ve
výši Kč 5.737.200,- Kč, financování ve výši Kč 810.800,- Kč, celkové zdroje 6.548.000,Kč a celkové výdaje 6.548.000,- Kč bez připomínek.
Hlasování č. 5: pro 7, proti 0, zdržel se 0

K bodu č. 7. Projednání a schválení rozpočtového výhledu obce na roky 2017-2019
Rozpočtový výhled na rok 2017 – 2019 je sestavován jako vyrovnaný. Je předpokládán menší
výpadek v příjmových položkách RUD.
Byl zveřejněn na úřední desce ve fyzické i elektronické podobě od 25. 11. 2015 do
17. 12. 2015.
Usnesení č. 7/8/2015
ZO Skoronice schvaluje rozpočtový výhled na léta 2017 – 2019.
Hlasování č. 6: pro 7, proti 0, zdržel se 0

K bodu č. 8. Návrh rozpočtu Svazku obcí Kelčany, Milotice, Skoronice, Vacenovice a
Vlkoš rok 2016
Starostka seznámila přítomné s návrhem rozpočtu DSO Kelčany, Milotice, Skoronice,
Vacenovice a Vlkoš na rok 2016, který byl zveřejněn na úřední desce i v elektronické podobě
v době od 23. 11 2015 do 9.12.2015.
Usnesení č. 8/8/2015
ZO Skoronice bere na vědomí návrh rozpočtu DSO Kelčany, Milotice, Skoronice,
Vacenovice a Vlkoš na rok 2016

K bodu č. 9. Návrh rozpočtu Mikroregionu Nový Dvůr na rok 2016
Starostka seznámila přítomné s návrhem rozpočtu na rok 2016 Mikroregionu Nový Dvůr a
rozpočtovým výhledem na roky 2017 – 2019, které jsou zveřejněny na úřední desce i
v elektronické podobě ode dne 7. 12. 2015 do 22. 12. 2015.
Usnesení č. 9/8/2015
ZO Skoronice bere na vědomí návrh rozpočtu Mikroregionu Nový Dvůr na roky 2016 a
rozpočtového výhledu roky 2017 – 2019.
Člen dozorčí rady Mikroregionu Nový Dvůr Pavel Ticháček se vzdal své funkce. Novým
členem dozorčí rady byl navržen Petr Holcman, který návrh přijal.

K bodu č. 10. Návrh rozpočtu DSO Severovýchod 2016
Starostka seznámila přítomné s návrhem rozpočtu DSO Severovýchod na rok 2016, který byl
zveřejněn na úřední desce i v elektronické podobě ode dne 30. 11. 2015 do 15. 12. 2015.
Usnesení č. 10/8/2015
ZO Skoronice bere na vědomí návrh rozpočtu DSO Severovýchod na rok 2016.

K bodu č. 11. Projednání a schválení smlouvy se společností Ekor Kyjov
Smlouva na nakládání s odpady v obcích, uzavřená se společností Ekor Kyjov, se bude měnit.
Změna se týká způsobu fakturace svozu – dříve vyčíslena částka na obyvatele na rok, teď je
tato cena přepočtena na popelnici. Dle Ekoru je důvodem této změny naplnění požadavku
kontroly na věcně usměrňovanou cenu z Finančního ředitelství Brno. Smlouva je zároveň
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zaktualizována na platný NoZ. Mění se i poskytnutí služby (kontejnery, odvoz) v rámci
separovaného odpadu.
Usnesení č. 11/8/2015
ZO Skoronice schvaluje Smlouvu na nakládání s odpady v obcích č. O 25/2015 a přílohu
č.1 Smlouvy č. O25/2016 se společností Ekor, s.r.o. Kyjov a pověřuje starostku podpisem
smlouvy.
Hlasování č. 7: pro 7, proti 0, zdržel se 0

K bodu č. 12. Projednání a schválení smlouvy s autorizovaným architektem o pořízení
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 podala na Městský úřad, odbor životního
prostředí a územního plánování, žádost o pořízení Územní studie, schválenou na minulém
zasedání ZO. Územní studii bude vypracovávat autorizovaný architekt ing. Vladimír Bílý
z Kyjova na základě Smlouvy o dílo. Součástí smlouvy je i prověření možností kanalizačního
řádu v lokalitě Přední kusy specialistou, protože se jedná o lokalitu s malým přirozeným
spádem. Je nutné zjistit další informace a zpracovat podklady, aby bylo možno posoudit
jakým způsobem se bude řešit odkanalizování. Starostka obce navrhuje smlouvu o dílo zatím
neschvalovat a přesunou na další zasedání ZO Skoronice.
Usnesení č. 12/8/2015
ZO Skoronice projednání a schválení smlouvy o dílo s autorizovaným architektem o
pořízení územní studie přesunuje na příští zasedání ZO Skoronice.
Hlasování č. 8: pro 7, proti 0, zdržel se 0

K bodu č. 13. Projednání a schválení smlouvy o právu provést stavbu
Výše uvedení Lucie a Vladimír Klimkovi, novostavba na p.č. 175, 174/2, žádají o uzavření
smlouvy o právu provést stavbu. Pro svoji novostavbu potřebují zřídit přípojky vody, plynu,
NN, kanalizace na pozemku č. 206/1, který je ve vlastnictví obce. Přípojka plynu a kanalizace
bude provedena protlakem pod silnicí, ne překopem. Stanovisko stavebníků ohledně umístění
stavby na pozemku a stavební čáry je uvedeno v bodu Kontrola usnesení.
Usnesení č. 13/8/2015
ZO Skoronice schvaluje smlouvu o právu provést stavbu stavebníků Lucie a Vladimíra
Klimkových za podmínky, že v případě nutných zásahů do komunikace uvedou
stavebníci komunikaci do původního stavu na své náklady.
Hlasování č. 9: pro 6, proti 0, zdržel se 1
K bodu č. 14. Zpráva kontrolního výboru
Předseda kontrolního výboru Lukáš Plachý seznámil přítomné se zápisem z kontroly konané
dne 3. 12. 2015. Doporučuje, aby do Směrnice o veřejných zakázkách malého rozsahu byly
doplněny:
- rozsah požadované dokumentace k jednotlivým druhům zakázek dle jejich hodnoty
- v rámci specifikace výzvy k podání nabídek uvést požadavky na její formu pro jednotl.
kategorie zakázek, např.: elektronická forma (e-mailem), písemně poštou apod., stejně tak
uvést požadavky na způsob a formu podání nabídek
- do jednotl. kat. zakázek doplnit požadavky na prokázání kvalifikace uchazečů
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- u kategorií zakázek nad 500 tis. Kč bez DPH doplnit požadavek na uveřejnění smlouvy
s vítězným uchazečem na profilu zadavatele v souvislosti s ust. § 147a odst. 1 písm. a) Zák. č.
137/2006 Sb., o veřejných zakázkách
Usnesení č. 14/8/2015
ZO Skoronice bere na vědomí Zápis z kontroly Kontrolního výboru, konané dne
3. 12. 2015.
Zastupitel obce Lukáš Plachý se omluvil a ze zasedání odešel.
K bodu č. 15. Projednání odměn členům výborů, kteří nejsou členi ZO
Dle ustanovení § 84, odst. 2, písm. t) zákona o obcích, ve znění pozdějších předpisů je
vyhrazeno zastupitelstvu obce rozhodovat o peněžitých plněních poskytovaných fyzickým
osobám, které nejsou členy zastupitelstva obce, za výkon funkce členů výborů. V souladu
s tímto ustanovením navrhuje starostka odměnu paní Renatě Ticháčkové za výkon funkce
členky finančního výboru odměnu ve výši 1000,- Kč a panu Miroslavu Chytilovi za výkon
funkce člena kontrolního výboru odměnu ve výši 1000,- Kč. Tyto odměny náleží výše
jmenovaným za výkon funkcí v roce 2015 a jsou splatné v měsíci prosinci 2015.
Usnesení č. 15/8/2015
ZO Skoronice schvaluje odměny za výkon funkce člena výboru v roce 2015 Renátě
ticháčkové, člence finančního výboru, ve výši Kč 1.000,- a Miroslavu Chytilovi, členovi
kontrolního výboru, ve výši 1.000,- Kč
Hlasování č. 10: pro 5, proti 1, zdržel se 0

K bodu č. 16. Žádosti a podněty občanů
Dne 7. 12. 2015 podal Ing. Jaroslav Špaček, bytem Vlkoš 268, žádost o provedení prací na
cizím pozemku z důvodu výstavby rodinného domu ve Skoronicích na p.č. 18.
Chce na svém pozemku parc. č. 18 stavět rodinný dům. Žádá o provedení prací na pozemku
obce p. č. 14 v rozsahu 14x4 metry a tuto část chce také v budoucnu odkoupit. ZO Skoronice
se usneslo, že žádost Ing. Jaroslava Špačka chce řešit prodejem pozemku, ne právem stavby
na cizím pozemku, s tím, že je nutné zjistit potřebnou šíři pozemku pro zajištění průjezdnosti.
Usnesení č. 16/8/2015
ZO Skoronice se usneslo, že žádost Ing. Jaroslava Špačka o provedení prací na cizím
pozemku je třeba řešit prodejem pozemku, ne právem stavby na cizím pozemku, s tím,
že je nutné zjistit potřebnou šíři pozemku pro zajištění průjezdnosti.
Hlasování č. 11: pro 6, proti 0, zdržel se 0

K bodu č 17. Různé
17 a) Informace o realizovaných akcích a projektech připravených na rok 2016, opravy
a údržbářské práce v obci.
Rekonstrukce hasičské zbrojnice - Firma Kala s.r.o. Kyjov rekonstrukci hasičské zbrojnice
zahájila 5. listopadu, předpokládané ukončení stavby je do konce měsíce března 2016. Dosud
bylo provedeno odkanalizování budovy, v současné době probíhají práce na zajištění statiky.
Splaškové vody byly napojeny na kanalizační sběrač, dešťové vody byly odvedeny potrubím
do přepadu kanalizace (bývalý náhon). Rekonstrukce budovy probíhá pod autorským dozorem
fi. Projektis, kontrolní dny se konají v intervalu každých 14 dnů. V měsíci lednu bude stavba
pokračovat pracemi na zpevnění nosníků stropu, výměnou oken a vrat a vnitřními omítkami.
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Opravy, údržbářské práce a další aktivity ve 4. čtvrtletí:
- ořezání a kácení stromů podél komunikací a toku Hruškovice-zaměstnanci obce
- výměna rozbitých kanalizačních vpustí na silnici III/4255, zapravení komunikací po
překopech a osazení dopravní značky upozorňující na přechod pro chodce - SuS
- demontáž vedení bývalého obecního rozhlasu - Baďura Elektro
- byly rozbořeny bobří hráze bránící průtoku Hruškovice- ve spolupráci s obcí Vlkoš a
provedena kontrola vodních toků správcem povodí fi. Lesy ČR.
- byla provedena kontrola topného systému na obecním domě, utěsnění kapajícího potrubí
a výměna regulačních ventilů v kanceláři obecního úřadu - Vodo, topo Dobeš
- výměna části nátokového potrubí k rybníku, kdy stávající potrubí bylo ucpané,
původní betonové trubky zborcené. Byla rozhrnuta hlína a upraveno prostranství u viaduktu a
čerpací stanice
- paní Holcmanová odevzdala obecní kroniku od roku 1995. Čistopisy jsou zapsány do roku
2012, chybějící zápisy za léta 2013-2014 postupně dopisuje. Kronika je a i nadále bude
uložena v kanceláři obce. Kronikářkou od roku 2015 je na základě výsledku výběrového
řízení Renata Ticháčková, zápisy za rok 2015 odevzdala, v současné době zpracovává
fotoalba, která jsou přílohou kroniky (fotografie, plakáty, publikace apod.). Stav a uložení
obecních kronik:
1907 - 1956 - kronika je dopsaná a uložená v Okresním archívu v Hodoníně.
1957 - 1994 - kronika je dopsaná a uložená v Okresním archívu v Hodoníně.
(zachovaná dokumentace k těmto obdobím je uložená v obecním archívu)
1995 - kronika + zachovaná dokumentace je uložená v obecním archívu
Připravené akce a projektové záměry na rok 2016:
Chodníky a veřejná prostranství - v měsíci listopadu byly podány dvě žádosti o finanční
podporu na budování chodníků a úpravu zeleně.
- pokud bude podpořený náš projekt v rámci dotačního titulu SFDI (podpora až do výše 85%
uznatelných nákladů) vybudujeme v příštím roce dva nové úseky chodníků - naproti kostela
a propojení z Hovolán ke hřbitovu.
- v rámci dotačního titulu Nadace Partnerství Zelené oázy bylo požádáno o podporu
revitalizace parčíků u obchodu a před Rajsiglovým. Z celkových nákladů cca 160 000,- Kč by
finanční podpora činila zhruba 100 000,-, část prací na revitalizaci zajistí obecními pracovníci
ve spolupráci se zahradnictvím Lattenberg.
Zároveň bylo zadáno zpracování projektové dokumentace na úpravu prostranství před školou
(chodník, zeleň, parkovací místa) a obnovu chodníků před obchodem. Spolufinancování této
akce chceme zajistit pomocí dotačního programu Jihomoravského kraje (PRV), který bude
vypsaný v lednu 2016.
K realizaci je připravený projekt prodloužení kanalizace na Kusách - právoplatné stavební
povolení + finanční prostředky v rozpočtu na rok 2016. Předpokládáme, že v lednu příštího
roku vypíšeme výběrové řízení na dodavatele, termín realizace jaro-léto 2016.
V příštím roce budou pokračovat nutné opravy a údržba na kostele sv. Floriana, v obecním
rozpočtu je na tyto práce vyhrazena částka 30 000,- Kč.
Případné další investiční či opravárenské práce jsou závislé na skutečné výši příjmů obecního
rozpočtu, případně nově vypsaných dotačních titulech - nové dětské hřiště ve školce, napojení
lokality u bývalé školy na kanalizaci, oprava či budování místních komunikací či chodníků.
17. b) b) Informace z DSO – stanovy, návrh řešení finančního vypořádání s obcí Kelčany
Stanovy DSO Kelčany, Milotice, Skoronice, Vacenovice a Vlkoš, které ZO schvalovalo na
svém 6. zasedání dne 27. 8. 2015, neschválila pouze obec Vacenovice, takže nové stanovy
zatím neplatí. Vacenovice požadovaly doplnění stanov o konkrétní procentuální vyčíslení
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skutečně vloženého finančního podílu jednotlivých obcí. Doplnění stanov bude schváleno na
další valné hromadě svazku.
Starostka dále zastupitele informovala, že obce Vlkoš a Kelčany získali dotaci na budování
kanalizace. Obec Vlkoš se podílela na financování společného přivaděče na ČOV, Kelčany
vzhledem ke své finanční situaci ne. Ani v současnosti nemohou svůj podíl splatit, vzhledem
k finanční náročnosti kanalizace by to pro ně bylo likvidační. Protože jimi vybudovaná
kanalizace bude majetkem svazku, je možné situaci po vybudování kanalizace vyřešit
navýšením podílu Skoronic na vloženém finančním majetku o částku, kterou by měly Kelčany
splatit. (Podíl by se navýšil o poměrnou část i Miloticím a Vlkoši, protože se na financování
přivaděče spolupodíleli.)
c) Opravy silnic a objížďky
Starostka informovala přítomné o uskutečněných uzavírkách a objížďkách v roce 2015, o
plánované opravě povrchu silnice z Milotic do Kyjova v roce 2016, o platných předpisech a o
možnosti obce od roku 2016 omezit přes obec tranzitní dopravu. Vyfrézování nerovného
povrchu u Neničkového a zapravení děr na silnici k Vinohrádkám bude provedeno na jaře
2016.

d) Akce do konce roku
Do konce roku proběhnou dvě obecní akce – vánoční zpívání, které se uskuteční v sobotu
19. 12. 2015 v 17:00 hodin a tradiční silvestrovský pochod, tentokrát do Vacenovic .
Na závěr poděkovala starostka přítomným za účast a zasedání v 19:55 hodin ukončila.
Zapsala: Marie Řiháková
Ověřovatelé zápisu: Lukáš Plachý
Marek Vašíček

Ing. Marie Půčková, starostka

Ve Skoronicích 22. 12. 2015
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