Zápis
z 11. zasedání zastupitelstva obce Skoronice konaného dne 14. 6. 2016 od 17.00 hodin
Přítomni: ing. Marie Půčková, Jan Grombíř, Marek Vašíček, Petr Holcman. Pavel Bíla,
Lukáš Plachý se dostavil od bodu číslo 7
Omluvena: ing. Marie Horehleďová
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. Přítomno bylo 5 členů ZO
Skoronice, což je nadpoloviční většina a tudíž je zastupitelstvo usnášeníschopné.
Program:
1. Zahájení, schválení programu a kontrola usnesení
2. Schválení ověřovatelů zápisu a zapisovatelky
3. Hospodaření obce k 31. 5. 2016
4. Rozpočtové opatření č. 5/2016
5. Rozpočtové opatření č. 6/2016
6. Podpořené projekty a rozhodnutí o jejich realizaci
7. Schválení návrhů smluv na poskytnuté dotace JMK
8. Schválení dotací SZIF
9. Schválení účetní závěrky obce Skoronice ke dni 31. 12. 2015
10. Schválení závěrečného účtu obce Skoronice ke dni 31. 12. 2015
11. Schválení účetní závěrky MŠ Skoronice ke dni 31. 12. 2015
12. Schválení žádosti o rozdělení hosp. výsledku MŠ Skoronice ke dni 31. 12. 2015
13. Projednání závěrečného účtu DSO Severovýchod k 31. 12. 2015
14. Projednání a schválení dodatku k pachtovní smlouvě s LD Osvětimany
15. Prodej části obecního pozemku – záměr č. 3/2016
16. Prodej obecního pozemku – záměr č, 4/2016
17. Žádost o individuální dotaci – Vinaři Skoronice
18. Žádosti a podněty občanů
19. Různé
Navržený program byl jednohlasně schválen.
Usnesení č. 1/11/2016
ZO Skoronice schvaluje navržený program.
Hlasování č. 1: pro 5, proti 0, zdržel se 0

Kontrola usnesení:
Usnesení č. 6/10/2016
ZO Skoronice schvaluje poskytnutí příspěvku ve výši Kč 9.173,- Kč MěÚ Kyjov na
služby
sociální prevence a pověřuje starostku podepsáním smlouvy – smlouva podepsána.
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Usnesení č. 7/10/2016
ZO schvaluje poskytnutí příspěvku ve výši Kč 15.978,- Charitě Kyjov na
pečovatelské služby a pověřuje starostku podepsáním smlouvy – podepsáno.

Usnesení č. 11/10/2016
ZO Skoronice vydává OZV č. 1/2016 o místních poplatcích. Vyhláška nabývá
účinnosti 15. dnem po dni vyhlášení – tj. 30. dubna 2016. Zaslána na MV ČR odbor
dozoru a kontroly veřejné správy.

Usnesení č. 13/10/2016
ZO Skoronice schvaluje Smlouvu o poskytnutí nadačního příspěvku číslo 79-ZO-063
ve výši Kč 63.000,- a pověřuje starostku podepsáním smlouvy – podepsána.

Usnesení č. 15/10/2016
ZO Skoronice schvaluje nákup pozemků p. č. 208/3 o výměře 145 m2 v k. ú.
Skoronice od Pavly Lungové, Skoronice 40, dále nákup pozemků p. č. 208/4 o výměře
65 m2 a p .č. 236/2 o výměře 104 m2 v k. ú. Skoronice od Aleše Rajsigla, Skoronice
149, vždy ve výši 100,- Kč za 1 m2.
Lungová Pavla – návrh na vklad předán na Katastrální úřad Kyjov
Rajsigl – nachystaná smlouva pro oba pozemky, návrh na vklad – čeká se na usnesení
ohledně obecního pozemku č. 442/2

Usnesení č. 16/10/2016
ZO Skoronice bere na vědomí žádost o prodej části pozemku p. č. 221/4 v k. ú.
Skoronice o výměře cca 23 m2 a pověřuje starostku vyvěšením záměru o prodeji
- vyvěšen záměr č. 3/2016 dne 19. 4. 2016

Usnesení č. 17/10/2016
ZO Skoronice bere na vědomí žádost o prodej pozemku p.č. 442/2 v k.ú. Skoronice o
výměře 355 m2 a pověřuje starostku vyvěšením záměru o prodeji - vyvěšen záměr č.
4/2016 dne 19. 4. 2016

Usnesení č.18/10/2016
ZO Skoronice schvaluje poskytnutí znaku obce k užívání a zakomponování do znaku
SDH Skoronice bezúplatně, podmínkou je použití znaku obce v nezměněné podobě a
barvě. – předáno SDH písemné vyjádření (znak ve formátu JPG mají k dispozici)

Usnesení č. 19/10/2016
ZO Skoronice schvaluje Smlouvu č. 1030026697/001 o smlouvě budoucí o zřízení
věcného břemene (E-on, NN Holcman) a pověřuje starostku podpisem smlouvy. –
podepsáno, předáno ing. Kozumplíkovi
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K bodu č. 2. Schválení ověřovatelů zápisu a zapisovatelky
Starostka navrhla jako ověřovatele zápisu místostarostu Jana Grombíře a Marka Vašíčka,
jako zapisovatelku Marii Řihákovou.
Usnesení č. 2/11/2016
ZO Skoronice schvaluje ověřovatele zápisu místostarostu Jana Grombíře a Marka
Vašíčka, jako zapisovatelku Marii Řihákovou
Hlasování č. 2: pro 5, proti 0, zdržel se 0
K bodu č. 3. Hospodaření obce k 31. 5. 2016
Hospodaření obce k 31. 05. 2016
Konečný zůstatek u KB
1.179.881,04 Kč
ČMZRB
983,03 Kč
ČNB
40.123,39 Kč
Stav pokladny
Příjmy
Výdaje

6.869,- Kč
2.743.309,73 Kč
3.133.881,36 Kč

Stav finančních prostředků, změny rozpočtu formou rozpočtových opatření a srovnání
příjmů rozpočtového určení (RUD) daní oproti roku 2014 a 2015 jsou uvedeny
v přílohách. Srovnání plánovaných a skutečných příjmů RUD k 31. 5. 2016 je následující:
5073 tis. Kč
schválený rozpočet příjmů RUD roční
skutečně získané příjmy z RUD k 31. 5.
1964 tis. Kč
plánované % příjmů k 31. 5. z ročního rozpočtu RUD
42,0 %
skutečné % příjmů k 31. 5. z ročního rozpočtu RUD
39,0 %
Z uvedeného vyplývá, že plánovaná výše příjmů je nižší o 3 %, což je cca 150 tis. Kč. Ve
srovnání se skutečnými příjmy roku 2015 jsme z rozpočtového určení daní získali o 224
tis. Kč více než loni a o 50 tis. Kč víc než v roce předloňském.
Usnesení č. 3/11/2016
ZO Skoronice bere na vědomí hospodaření obce k 31. 5. 2016
K bodu č. 4. Rozpočtové opatření č. 5/2016
Starostka seznámila přítomné s rozpočtovým opatřením č. 4/2016 – navýšení příjmů i
výdajů o 72.000,- Kč, které schválila dne 22. 4. 2016. ZO Skoronice výše uvedené
rozpočtové opatření bere na vědomí.
Usnesení č. 4/11/2016
ZO Skoronice bere na vědomí rozpočtové opatření číslo 5/2016 – navýšení příjmů i
výdajů o 72.000,- Kč.
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K bodu č. 5. Rozpočtové opatření č. 6/2016
Starostka seznámila přítomné s rozpočtovým opatřením č. 5/2016 – navýšení příjmů i
výdajů o 12.000,- Kč, které schválila starostka obce dne 2. 5. 2016. ZO Skoronice výše
uvedené rozpočtové opatření bere na vědomí.
Usnesení č. 5/11/2016
ZO Skoronice bere na vědomí rozpočtové opatření číslo 6/2016 – navýšení příjmů i
výdajů o 12.000,- Kč.

K bodu č. 6. Podpořené projekty a rozhodnutí o jejich realizaci
V rámci dotačních řízení na rok 2016 bylo podáno celkem 7 projektů. Do dnešního dne
bylo rozhodnuto o podpoře šesti projektů v celkové výši 1 340 000,- Kč. Dosud nebylo
rozhodnuto o podpoře projektu v rámci programu SFDI-budování chodníků. V případě
podpoření projektu půjde o částku 310 000,- Kč, což je 85% nákladů na vybudování
chodníku naproti kostela.
Žádosti podané na podzim roku 2015 a jejich stav
Nadace Partnerství - Zelené oázy
Projekt na celkovou revitalizaci parku před Rajsiglovým byl podpořený částkou 63 000,Kč. Předpokládané zahájení prací na rekonstrukci parku, vybudování mlatového chodníku
a výsadbě keřů a rostlin je koncem března 2016, ukončení prací do konce měsíce května.
ad 1a-aktuálně:
Projekt je hotový, zemní a stavební práce proběhly v týdnu od 9. do 13. 5. 2016, výsadba
za hojné účasti veřejnosti 21. 5. 2016. Celkové náklady projektu činily cca 190 000,- Kč,
výše dotace byla 63 000,-. Dotace pokryla náklady na výsadbu a vybudování mlatového
chodníku. Zvýšení nákladů proti původnímu rozpočtu způsobil stav prostranství a nutnost
rekonstrukcí - nerovnost terénu, poškozené obrubníky a nutnosti jejich snížení v místě
chodníku. Byl zpracován rozpočet na celkovou rekonstrukci prostranství včetně výměny
obrubníků, vybudování slepecké dlažby v místech nástupu na chodník, stržení skrývky
atd. - zvýšení nákladů odsouhlasilo zastupitelstvo obce na svém jednání dne 14. 4. 2016.
SFDI - dotace na budování chodníků
Byl podán projekt na dva úseky chodníků v okolí kostela. Výsledek dotačního řízení
dosud nebyl zveřejněný. Předpokládáme 85% podporu na vybudování levostranného
chodníku směrem od Dovrtilového č.p. 166, což představuje částku 310 000,- Kč.
Pravděpodobně nebude podpořena naše žádost o dotaci na chodník od Plachého směr
ke hřbitovu - fond argumentuje chybějícím místem pro přecházení, což je něco jako
přechod, který by oba chodníky propojil. Spolufinancování obce 140 000,- Kč
ad 1b - aktuálně:
Podle aktuální informace ze SFDI budou výsledky dotačního řízení známy v průběhu
měsíce června 2016. Je velmi pravděpodobné, že 85% dotací bude podpořený pouze nový
chodník od Dovrtilového k faře. Chodník od hřbitova na Hovolány (podél Plachého
plotu.) SFDI nepodpoří z důvodu neexistence místa pro přecházení, které by oba chodníky
spojilo. Vzhledem k poměrně nízkým nákladům této části chodníku navrhujeme jeho
vybudování z prostředků obce - předpokládané náklady 198 000,- Kč.
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Žádosti podané v lednu - březnu 2016
a) JMK - Program rozvoje venkova, dotační titul č. 1
V rámci toho dotačního titulu byla podána žádost o podporu úpravy prostor před
mateřskou školkou - dotace je určena především pro školy a školky. V případě podpory
projektu ve výši 200 000,- Kč budou vybudovány nové chodníky a parkovací místa před
školkou, vjezd do dvora a upravena zeleň před školkou. Projektované náklady realizace
jsou 650 000,- Kč
b)JMK- Program rozvoje venkova, dotační titul č. 5
Tento titul je určený na vybavení knihoven, uznatelné náklady jsou hrazeny do výše
50%, maximálně 50 000,- Kč.
c)JMK-Podpora rozvoje v oblasti kultury a památkové péče - dotační titul č. 2
Tento dotační titul podporuje nehmotné památky UNESCO ve výši 90% uznatelných
nákladů.
ad 2a - c) - aktuálně
a)V rámci této žádosti byla obci přiznána podpora ve výši 200 000,- Kč. Dne 2. 6. 2016
byla vyhlášena výzva dodavatelům k podávání nabídek na realizaci stavby. Osloveno bylo
šest firem, další dvě se přihlásily na základě zveřejnění výzvy na profilu zadavatele.
Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky proběhne 20. 6. 2016, rozhodujícím kritériem
pro výběr je nabídnutá cena zakázky.
b) Přiznaná dotace ve výši 25 000,-Kč bude využita na pořízení nových regálů do
knihovny. Předpokládané náklady činí 55 000,- Kč, spolufinancování obce 30 000,c)Podpora ve výši 90 000,- Kč bude využita k uspořádání výstavy "Na krála, matičko
na krála...", vydán stolní kalendář na rok 2017 s historickými fotografiemi a vyvolávkami jízdy králů, pořídí se kroj pro jezdce či krále, 13 sad stolů s lavicemi bylo
již zakoupeno.
STÁTNÍ ZEMĚDĚLSKÝ a INTERVENČNÍ FOND
( u tohoto dotačního titulu je nutné všechny projekty předfinancovat, 70% uznatelných
nákladů budou obdrženy až po vyúčtování projektu-předpokládáme do konce roku 2016.
Pokud by byly podpořeny všechny projekty podané v rámci SZIF, bylo by zřejmě nutné
využít k financování staveb úvěr. Ten by byl vrácen po obdržení dotačních prostředků).
Všechny podpořené projekty v rámci SZIF musí být realizované a vyúčtované do konce
měsíce září 2016.
d - f) SZIF - udržování a obnova kulturního dědictví venkova
70 % uznatelných nákladů a částku max. 700 000,- Kč je možné obdržet mj. na opravu
kostela, hřbitovních zdí apod. Máme připraveny žádosti (podání do 15. března 2016) na
výměnu střechy na presbytářem kostela, opravu východní (čelní ) zdi hřbitova a úpravu
parčíku u hospody a obchodu.
ad 2d - f - aktuálně
d)Projekt výměny střechy nad presbytářem kostela byl podpořený částkou 286 723,- ,
spolufinancování obce činí 128 277,- Kč. Rozpočet na opravu malé střechy činí
cca 416 000,- V rámci výběrového řízení dle obecní směrnice byly osloveny tři firmy,
zvítězila nabídka společnosti H+B Vsetín ve výši 414 000,- Kč. Práce na výměně střechy
zahájí v pondělí 20. června 2016, předpokládané dokončení stavby je do poloviny
července. V rozpočtu obce je na opravy na kostele pro rok 2016 k dispozici částka
330 000,- Kč.
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e)Oprava hřbitovní zdi byla podpořena částkou 579 876,-, spolufinanování obce bude ve
výši 350 124,-. Výběrové řízení na dodavatele, ve kterém bylo osloveno 6 firem, bylo
vyhlášeno dne 2. 6. 2016. Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky proběhne
20. 6. 2016, rozhodujícím kritériem pro výběr je nabídnutá cena zakázky.
f)Třetím projektem, který byl v rámci dotačního titulu SZIF podán je obnova místa
odpočinku - parčík před hospodou a obchodem. Celkové uznatelné náklady jsou cca
135 000,- Kč, přidělená dotace je 93 000,- Kč. V rámci této realizace by byl odstraněn
stávající mobiliář včetně oplocení a část výsadby. Projekt vychází z návrhu zahradního
architekta ing. Kyselky, novou zeleň a keřový ohradník prostoru by doplnila pergola s
lavičkami pro posezení a stojan na kola. Realizaci tohoto projektu předpokládáme
částečně vlastními silami (pracovníci obce) a brigádnicky s pomocí spolků působících v
obci. Dodavatelsky bude zajištěno vybudování zpevněné plochy pod pergolou a pergola.
Nedotované práce a projekty
a)Rybník
Rybník je majetkem obce, který má v pronájmu občanské sdružení Rybáři Skoronice. Na
základě požadavku pronajímatele bylo k rybníku vybudováno el. vedení pro osvětlení
areálu rybníka a el. přípojky pro zapojení spotřebičů - vařič, konvice, gril apod. Rozpočet
na realizaci zpracovala firma Elektro Baďura a činí cca 55 000,- Kč včetně DPH. Na
financování přípojky se bude podílet obec částkou 40 000,- spolek Rybáři Skoronice
částkou 15 000,b)Vodovodní řád na Zelničkách
Zastupitelstvo obce přijalo na svém zasedání dne 29. 10. 2015 následující usnesení:
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
Aktuální stav:
Vzhledem k tomu, že vybudování kanalizačního řádu podléhá stavebnímu a
vodoprávnímu řízení je nutné zpracování projektové dokumentace stavby. Na základě
stanoviska majitele a provozovatele vodovodního řádu (VaK Hodonín) bylo rozhodnuto o
realizaci prodloužení řádu napojením stávajícího řádu u Střížíkového.
V současné době probíhá zaměření stávajících sítí - (plyn, kanalizace). Po dokončení zaměření zpracuje projektant (ing. Padalíková) projektovou dokumentaci pro stavební a
vodoprávní řízení. Odhad ceny projektu je 25.000,-Kč. Realizace stavby by proběhla v
roce 2017.
Finanční prostředky na projekty dotované z JMK obdrží obec ihned po podepsání
smlouvy a vyúčtování projektů je do 31. 12. 2016. Finanční prostředky ze SZIF obdrží
obec až po realizaci akce a po vyúčtování, musí tedy projekty předfinancovat a bude třeba
překlenovací úvěr od Komerční banky ve výši očekávané dotace.
Usnesení č. 6/11/2016
ZO Skoronice schvaluje realizaci všech dotovaných projektů a pověřuje starostku
zjištěním podmínek pro poskytnutí úvěru na předfinancování akcí.
Hlasování č. 3: pro 6, proti 0, zdržel se 0
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K bodu č. 7. Schválení návrhů smluv na poskytnuté dotace z JMK
Obec Skoronice požádala o poskytnutí níže uvedených dotací z rozpočtu JMK, všem třem
žádostem bylo vyhověno. Je třeba schválit přijetí dotace z rozpočtu JMK na uvedené akce
– jednotlivě:
a)Podpora projektů v oblasti nemateriálních statků zapsaných do Reprezentativního
seznamu nemateriálního kulturního dědictví lidstva (UNESCO) - Jízda králů
b)Výstavba, obnova a údržba venkovské zástavby a občanské vybavenosti – dotace na
prostranství před MŠ
c)Obecní knihovny – dotace na regály
Usnesení č. 7/11/2016
ZO Skoronice schvaluje přijetí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje ve výši
90.000,- Kč na akci: Propagace a materiální zajištění Jízdy králů v rámci projektu
„Jízda králů – návraty v čase a společné dědictví“ za podmínek návrhu smlouvy o
poskytnutí dotace z rozpočtu JMK
Hlasování č. 4: pro 6, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. 8/11/2016
ZO Skoronice schvaluje přijetí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje ve výši
200.000,- Kč z Programu rozvoje venkova na rok 2016 na akci Výstavba, obnova a
údržba venkovské zástavby a občanské vybavenosti v rámci projektu „Úpravy prostoru
před mateřskou školkou“ za podmínek návrhu smlouvy o poskytnutí dotace
z rozpočtu JMK.
Hlasování č. 5: pro 6, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. 9/11/2016
ZO Skoronice schvaluje přijetí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje ve výši
25.000,- Kč z Programu rozvoje venkova na rok 2016 na akci Obecní knihovny
v rámci projektu „Kniha je základem poznání, učitelem věků a vládcem království
ducha“ za podmínek návrhu smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu JMK.
Hlasování č. 6: pro 6, proti 0, zdržel se 0

K bodu č. 8. Schválení přijetí dotací ze SZIF
Obec podala na Státní zemědělský intervenční fond 3 žádosti o dotace a všechny žádosti
byly podpořeny (oprava hřbitovní zdi, oprava střechy kostela, odpočinkové místo před
obchodem). Starostka navrhuje schválit přijetí dotace (jednotlivá usnesení pro každou
dotaci).

Usnesení č. 10/11/2016
ZO Skoronice schvaluje přijetí dotace ze SZIF z programu 16.A.05 Údržba a obnova
stávajících kulturních prvků venkovské krajiny – typ objektu Hřbitovy a hřbitovní
zdi na projekt Oprava hřbitovní zdi ve Skoronicích ve výši 579.876,- Kč
Hlasování č. 7: pro 6, proti 0, zdržel se 0
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Usnesení č. 11/11/2016
ZO Skoronice schvaluje přijetí dotace ze SZIF z programu 16.A.05 Údržba a obnova
stávajících kulturních prvků venkovské krajiny – typ objektu Kostel na projekt
Oprava střechy kostela sv. Floriána ve Skoronicích ve výši 286.723,- Kč
Hlasování č. 8: pro 6, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. 12/11/2016
ZO Skoronice schvaluje
z programu 16.D Podpora pro vytvoření nebo obnovu místa pasivního odpočinku typ objektu Obnova stávajícího místa odpočinku na projekt Parčík před obchodem ve
výši 93.149,- Kč.
Hlasování č. 9: pro 6, proti 0, zdržel se 0

K bodu č. 9. Schválení účetní závěrky obce Skoronice ke dni 31. 12. 2015
Schválení účetní závěrky vyplynulo z novely Zákona o účetnictví, která byla vydána ve
Sb. zákonů pod č. 239/2012, kterým se mění zákon: 563/1991 Sb., 128/2000 Sb.,
129/2000 Sb., a vyhláškou 220/2013 Sb., o požadavcích na schvalování účetních závěrek
některých vybraných účetních jednotek, tato vyhláška se vztahuje na účetní jednotky,
které jsou organizační složkou státu, územními samosprávnými celky nebo příspěvkovými
organizacemi.
Spolu s návrhem programu ZO obdrželi členové ZO Skoronice elektronickou poštou
podrobný výpis dat z účetních výkazů účetní závěrky ke dni 31. 12. 2015. ZO Skoronice
účetní závěrku za rok 2015 projednalo a na základě předložených dokladů nevzneslo
požadavky na doplňující informace a předložení dalších účetních záznamů. O schválení
výše uvedené účetní závěrky je vypracován protokol, který je přiložen k zápisu ZO ze dne
14. 6. 2016.
Usnesení č. 13/11/2016
ZO Skoronice schvaluje účetní závěrku obce Skoronice za rok 2015. Příloha
s podrobným vysvětlením jednotlivých výkazů je součástí účetní závěrky, účetní
závěrka a protokol z účetní závěrky jsou nedílnou součástí tohoto zápisu
Hlasování č. 10: pro 6, proti 0, zdržel se 0

K bodu č. 10. Schválení Závěrečného účtu obce Skoronice za rok 2015
Zastupitelé obce Skoronice obdrželi elektronickou poštou podrobný výpis dat z účetních
výkazů k Závěrečnému účtu obce Skoronice včetně sestav za rok 2015. Výše uvedený
Závěrečný účet obce Skoronice byl zveřejněn na úřední desce i v elektronické podobě ode
dne 23. 5. 2016 do 7. 6. 2016.
V roce 2015 činily náklady 5.413.272,73 Kč, výnosy 6.627.041,05 Kč, zisk činí +
1.213.768,32 Kč.
Závěrečný výrok výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2015 zněl „s výhradou“: byly
zjištěny chyby a nedostatky, které nemají závažnost nedostatků uvedených v § 10
odst. 3 písm. c) zákona o přezkoumání hospodaření. (Uvedenou chybou bylo, že v roce
2015 obec Skoronice nepostupovala v souladu s § 147a odst. 1 a 2 písm. a) zákona
137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, kdy nezveřejnila na profilu zadavatele do 15 dnů od
uzavření smlouvy na veřejnou zakázku a jejich dodatky, jejichž cena přesáhla 500.000,Kč bez DPH.)
8

Usnesení č. 14/11/2016
ZO Skoronice schvaluje závěrečný účet obce Skoronice za rok 2015 s výhradou a
přijímá systémové opatření – bude v zákonné lhůtě, v souladu s § 147a odst. 1 a 2
písm. a) zákona137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, zveřejňovat na profilu zadavatele uzavřené smlouvy na veřejné zakázky. Dále určuje starostku obce jako osobu
odpovědnou za zveřejňování povinných informací na profilu zadavatele, rovněž
schvaluje výsledek hospodaření – zisk ve výši 1.213.768,32 Kč za rok 2015.
Hlasování č. 11: pro 6, proti 0, zdržel se 0
K bodu č. 11. Schválení účetní závěrky MŠ Skoronice ke dni 31. 12. 2015
Schválení účetní závěrky vyplynulo z novely Zákona o účetnictví, která byla vydána ve
Sb. zákonů pod č. 239/2012, kterým se mění zákon: 563/1991 Sb., 128/2000 Sb.,
129/2000 Sb., a vyhláškou 220/2013 Sb., o požadavcích na schvalování účetních závěrek
některých vybraných účetních jednotek, tato vyhláška se vztahuje na účetní jednotky,
které jsou organizační složkou státu, územními samosprávnými celky nebo příspěvkovými
organizacemi.
Spolu s návrhem programu ZO obdrželi zastupitelé obce Skoronice elektronickou poštou
podrobný výpis dat z účetních výkazů účetní závěrky příspěvkové organizace MŠ
Skoronice ke dni 31. 12. 2015. ZO Skoronice účetní závěrku za rok 2015 projednalo a na
základě předložených dokladů nevzneslo požadavky na doplňující informace a předložení
dalších účetních záznamů. O schválení výše uvedené účetní závěrky je vypracován
protokol, který je přiložen k zápisu ZO ze dne 14. 6. 2016.
Usnesení č. 15/11/2016
ZO Skoronice schvaluje účetní závěrku příspěvkové organizace MŠ Skoronice za rok
2015 bez výhrad a připomínek. Příloha s podrobným vysvětlením jednotlivých
výkazů je součástí účetní závěrky, účetní závěrka a protokol z účetní závěrky jsou
nedílnou součástí tohoto zápisu.
Hlasování č. 12: pro 6, proti 0, zdržel se 0
K bodu č. 12. Schválení žádosti o rozdělení HV MŠ Skoronice ke dni 31. 12. 2015
Na základě žádosti MŠ Skoronice o rozdělení HV, který k 31. 12. 2015 činil dle výkazu
zisku a ztrát + 13.014,65 Kč, návrh na rozdělení do FO ve výši 7.000,-Kč a do Fondu
rezervního ve výši 6.014,65 Kč.
Usnesení č. 16/11/2016
ZO Skoronice schvaluje zařazení hospodářského výsledku MŠ Skoronice k 31. 12.
2015 ve výši 7.000,- Kč do Fondu odměn a 6.014,65 Kč do Fondu rezervního.
Hlasování č. 13: pro 6. proti 0, zdržel se 0

K bodu č. 13.Projednání závěrečného účtu DSO Severovýchod k 31. 12. 2015
Obec Skoronice je členem v DSO Severovýchod a proto je třeba seznámit zastupitele obce
s uvedeným závěrečným účtem DSO Severovýchod za rok 2015, který byl zveřejněn na
úřední desce i v elektronické podobě v době od 26. 5. 2016 do 10. 6. 2016.
Usnesení č. 17/11/2016
ZO Skoronice bere na vědomí závěrečný účet DSO Severovýchod k 31. 12. 2015
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K bodu č. 14. Projednání a schválení dodatku k pachtovní smlouvě s LD Osvětimany
LD Osvětimany žádá o schválení Dodatku k pachtovní smlouvě s LD Osvětimany,
uzavřené dne 23. 4. 2015. Tímto dodatkem se mění:
článek č. 1 smlouvy „Předmět pachtu“ – odstraňuje se bod č. 9.“ Smluvní strany se
dohodly, že v důsledku případných pozemkových úprav a obnovy katastrálního operátu
pachtovní vztah nekončí. Strany se zavazují v takovém případě tuto smlouvu pozměnit
tak, aby odpovídala skutečnosti a stavu zapsaném v katastru nemovitostí. Bude
vyhotovena dodatečná identifikace parcel a následně dodatek k pachtovní smlouvě s
novými čísly parcel.“ ---provádí se tímto dodatkem
příloha č. 1, která je nedílnou součástí smlouvy – mění se výměra m² v k.ú. Osvětimany
– snižuje se o 254 m² kvůli provedené digitalizaci pozemků.
Usnesení č. 18/11/2016
ZO Skoronice schvaluje Dodatek č. 1 Smlouvy o zemědělském pachtu, uzavřené dne
23. 4. 2015, souhlasí s jeho zněním včetně příloh a pověřuje starostku podepsáním
uvedeného.
Hlasování č. 14: pro 6, proti 0, zdržel se 0

K bodu č. 15. Prodej části obecního pozemku – záměr č. 3/2016
Ing. Petr Lunga požádal o odprodej částí obecního pozemku č. 221/4, k.ú. Skoronice,
v celkové výměře cca 23 m². Na prodej tohoto majetku obce byl ode dne 19. dubna 2016
po dobu 15 kalendářních dnů na úřední desce obce vyvěšen Záměr č. 3/2016.
Podmínky prodeje obecního pozemku jsou: kupující hradí geometrický plán (pokud je
třeba rozdělit pozemky jako v tomto případě), poplatek za vklad do katastru, cena
pozemku 100,-Kč/m².
Usnesení č. 19/11/2016
ZO Skoronice schvaluje prodej části pozemku p.č. 221/4 o výměře cca 23 m2 (bude
upřesněna geometrickým plánem) za cenu 100,- Kč za 1 m2 , schvaluje podmínky,
stanovené v kupní smlouvě a pověřuje starostku jejím podpisem
Hlasování č. 15: pro 6, proti 0, zdržel se 0

K bodu č. 16. Prodej obecního pozemku – záměr č. 4/2016
Pan Aleš Rajsigl, Skoronice 149 na základě žádosti obce Skoronice o prodej pozemku p.
č. 208/4 o výměře 65 m2 na místním hřbitově, žádá recipročně o odkoupení obecního
pozemku p. č. 442/2 o výměře 355 m2 (Dárky). ZO Skoronice vzalo na vědomí žádost o
prodej a pověřilo starostku vyvěšením záměru o prodeji. Záměr č. 4/2016 byl vyvěšen ve
dnech 19. 4. - 4. 5. 2016.
Cena pozemků v extravilánu je 13,50 Kč/m2 .
Člen ZO Petr Holcman uvedl, že v extravilánu budou probíhat pozemkové úpravy a
případný prodej by se měl uskutečnit až po nich.
Usnesení č. 20/11/2016
ZO Skoronice schvaluje prodej pozemku č. 442/2 o výměře 355 m² Aleši Rajsiglovi za
13,50 Kč/m², schvaluje podmínky stanovené v kupní smlouva a pověřuje starostku
jejím podpisem.
Hlasování č. 16: pro 4, proti 2, zdržel se 0
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K bodu č. 17. Žádost o individuální dotace – Vinařský spolek Skoronice
Vinařský spolek Skoronice podal dne 16. 5. 2016 žádost o individuální dotaci – na 2.
etapu budování kulturně turistického areálu v kolonii vinných sklepů na Vinohrádkách –
na vybudování přístřešku. Výše požadované podpory činí 50 000,- Kč.
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.
V diskusi k projednávanému bodu člen ZO Petr Holcman namítl, že tyto finanční
prostředky jsou potřebnější pro provozní záležitosti obce. Člen finančního výboru
Miroslav Chytil se dotázal, zda mohou vinaři žádat o podporu u jiného subjektu (dotaci).
Místostarosta Jan Grombíř poukazoval na to, že areál již slouží a je využíván.
Usnesení č. 21/11/2016
ZO Skoronice schvaluje poskytnuti individuální dotace Vinařskému spolku
Skoronice ve výši Kč 50.000,- a pověřuje starostku podpisem smlouvy. Výše uvedená
částka bude vyplacena v závislosti na finančních prostředcích obce a to nejpozději do
31. 1. 2017.
Hlasování č. 17: pro 4, proti 1, zdržel se 1

K bodu č. 18. Různé
Starostka připomněla nabídku od firmy Zbožínek na ořezání stromů a navrhla ošetřit 3
stromy (lípa Na kanále, a 2 lípy u kostela) za cenu 10.000,-Kč.
Starostka uvedla, že je vhodné a potřebné schválit pověření starosty a místostarosty
k zastupování ve společnostech, kde má obec majetkovou účast (např. Lesní družstvo
Osvětimany, VaK). Usnesení z ustavujícího zasedání ZO totiž delegovalo zástupce pouze
k zastupování v Mikroregionu Nový Dvůr a v DSO Kelčany, Milotice, Skoronice,
Vacenovice, Vlkoš.
Usnesení č. 22/11/2016
ZO Skoronice pověřuje starostku ing. Marii Půčkovou a místostarostu Jana
Grombíře k zastupování ve společnostech, kde má obec majetkovou účast.
Hlasování č. 18: pro 6, proti 0, zdržel se 0
Pan Michal Švábek měl připomínku , že se na hasičské zbrojnici pohybují osoby, které
tam nemají co dělat, v minulosti se ztratil majetek (hadice). Starostka namítla, že HZ je
obecní majetek a není důvod, aby do něj neměla obec, potažmo její pracovníci, přístup.
Zastupitel Lukáš Plachý navrhl, aby byl zpracován provozní řád HZ, kde budou uvedeny
pravidla, kdo má do budovy přístup, kdo vlastní klíče, atd.
V pátek 17. 6. 2016 budou rybáři Skoronice pořádat na přírodním areálu akci „Ryby na
váš stůl“, při které bude využita hasičská zbrojnice, obec zabezpečí majetek hasičů.
Na závěr starostka poděkovala všem za účast a v 19:20 hodin zasedání ukončila.
Zapsala:
Marie Řiháková
Ověřovatelé zápisu: Jan Grombíř
Marek Vašíček
Ing. Marie Půčková, starostka
Ve Skoronicích 16. 6. 2016
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