Zápis
z 10. zasedání zastupitelstva obce Skoronice konaného dne 14. 4. 2016 od 17.00 hodin
Přítomni: ing. Marie Půčková, Jan Grombíř, ing. Marie Horehleďová, Marek Vašíček, Petr
Holcman, 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 usnášení schopné.
Starostka přečetla původně navržený program a navrhla změny:
1. Zahájení, schválení programu a kontrola usnesení
2. Schválení ověřovatelů zápisu a zapisovatelky
3. Hospodaření obce k 31. 3. 2016
4. Rozpočtové opatření č. 2/2016
5. Rozpočtové opatření č. 3/2016
6. Projednání smlouvy o spolufinancování sociál. služeb na r. 2016 – Město Kyjov
7. Projednání smlouvy o dotaci pro Charitní pečovatelskou službu na r. 2016
8. Rozpočtové opatření č. 4/2016
9. Schválení výsledků inventarizace obecního majetku k 31. 12. 2015
10. Projednání žádostí o granty poskytované obcí
11. Vydání OZV č. 1/2016 o místních poplatcích
12. Projednání závěrečného účtu DSO Kelčany, Milotice, Skoronice,Vacenovice,Vlkoš
13. Doplnění směrnice č. 1/2014 o veřejných zakázkách malého rozsahu
14. Informace o projektech
15. Prodej a nákup pozemků
16. Žádosti a podněty občanů
17. Různé
Úpravy:
– bod 13. Doplnění směrnice č. 1/2014 o veřejných zakázkách malého rozsahu se ruší,
směrnice je vnitřní předpis, který vydává vedoucí organizace – je třeba dořešit některé
nejasnosti. Místo tohoto obsahu se zařazuje nově bod pod č. 13. Projednání a schválení
smlouvy o dotaci z Nadace Partnerství
- přidání bodu č. 17. Smlouva o smlouvě budoucí – NN Holcman a změna číslování bodu
17. Různé na 18. Různé
Program po změně:
1. Zahájení, schválení programu a kontrola usnesení
2. Schválení ověřovatelů zápisu a zapisovatelky
3. Hospodaření obce k 31. 3. 2016
4. Rozpočtové opatření č. 2/2016
5. Rozpočtové opatření č. 3/2016
6. Projednání smlouvy o spolufinancování sociál. služeb na r. 2016 – Město Kyjov
7. Projednání smlouvy o dotaci pro Charitní pečovatelskou službu na r. 2016
8. Rozpočtové opatření č. 4/2016
9. Schválení výsledků inventarizace obecního majetku k 31. 12. 2015
10. Projednání žádostí o granty poskytované obcí
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11. Vydání OZV č. 1/2016 o místních poplatcích
12. Projednání závěrečného účtu DSO Kelčany, Milotice, Skoronice, Vacenovice, Vlkoš
13. Projednání a schválení smlouvy o dotaci z Nadace Partnerství
14. Informace o projektech
15. Prodej a nákup pozemků
16. Žádosti a podněty občanů
17. Smlouva o smlouvě budoucí – NN Holcman
18. Různé
Navržený program byl jednohlasně schválen.
Usnesení č. 1/10/2016
ZO Skoronice schvaluje navržený program po změně
Hlasování č. 1: pro 7, proti 0, zdržel se 0
Kontrola usnesení:
Zpráva kontrolního výboru ZO – požadavek nápravy nedostatků do 31. 1. 2016
b) KV doporučuje vedení obce úpravy Interní směrnice č. 1/2014 o zadávání VZ malého
rozsahu (viz kontrolní zjištění č. 2.4) - viz návrh změn programu
Usnesení č: 7/9/2016
ZO Skoronice schvaluje vyhlášení grantů obce Skoronice na rok 2016 v celkové výši Kč
100.000,- Kč. Projektové žádosti mohou zájemci o dotaci obce podávat v době od 28.
března do 11. dubna 2016. Na později podané žádosti nebude brán zřetel.
- zveřejnění grantových podmínek na úřední desce obce – 26. 2. zveřejněno
Usnesení č. 8/9/2016
ZO Skoronice schvaluje Dodatek č. 11 ke Smlouvě o poskytování odborných
knihovnických služeb s Městem Hodonín a stanoví částku 8.000,- Kč na nákup knih.
Pověřuje starostku podpisem tohoto dodatku. – podepsáno, odesláno k podpisu do
Hodonína
Usnesení č. 9/9/2016
ZO Skoronice schvaluje prodej části pozemku ve vlastnictví obce p.č. 14 o výměře
32 m2 podle vyhotoveného geometrického plánu a záměru č. 1/2016, pověřuje starostku
uzavřením této smlouvy s ing. Jaroslavem Špačkem. – podepsaná smlouva, předán
geom. plán, nachystaný vklad na katastr – ing. Špaček předal na katastru, zaplatil cenu
pozemku + náklady na geom. plán převodem na účet obce.
Usnesení č. 10/9/2016
ZO Skoronice schvaluje pronájem – pacht pozemků podle záměru č. 2/2016, schvaluje
uvedené pachtovní smlouvy s VSV Vracov a Zera Ratíškovice a pověřuje starostku
podpisem smluv. – doplněna klauzule o záměru a č. usnesení ZO. Podepsáno.
Usnesení č. 11/9/2016
ZO Skoronice schvaluje Smlouvu o smlouvě budoucí se společností E.ON o zřízení
věcného břemene týkající se stavby Skoronice, přípojka NN, Vach a pověřuje starostku
podpisem smlouvy. – Podepsáno, odesláno.
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Usnesení č. 12/9/2016
ZO Skoronice schvaluje Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene –
trafostanice na pozemcích v k. ú. Skoronice p.č. 702, 223/41 a 223/34 – podepsáno,
předáno ing. Loveckému + vyjádření obce.
Usnesení č. 13/9/2016
ZO Skoronice schvaluje Smlouvu o smlouvě budoucí na převod podílu na nemovitém
majetku s obcemi Milotice a Vlkoš a pověřuje starostku podpisem smlouvy.
- podepsáno, předáno Vlkoši a Miloticím.
Usnesení č. 14/9/2016
ZO Skoronice schvaluje Smlouvu o dílo s Ing. Arch. Vladimírem Bílým – pořízení
územní studie (Skoronice Území B1 územního plánu – lokalita Přední kusy) a pověřuje
starostku podpisem smlouvy. – doplněny údaje, podepsáno, ing. Bílý si vyzvedne osobně.
Usnesení č. 15/9/2016
ZO Skoronice bere na vědomí návrh OZV č. 1/2016 o místních poplatcích a doporučuje
její znovuprojednání a vydání na příštím zasedání ZO po konzultaci s odborem dozoru
a kontroly veřejné správy s MV ČR. – opraveno podle připomínek odboru, připraveno
k vydání.
K bodu č. 18. Žádosti a podněty občanů
Bylo projednáno poskytnutí finančního příspěvku rodině Lungové čp. 10, v jejichž domě
vznikl požár, ve výši 5.000,- Kč. K poskytnutí finančního příspěvku a jeho výši neměl
žádný člen ZO Skoronice námitek. – poskytnuto hotově z pokladny obce
Ostatní připomínky:
Paní Olga Hradilová upozornila, že by bylo potřeba vyměnit na webových stránkách
obce fotografii kostela sv. Floriána za fotku aktuální. – Vyměněno.
Usnesení č. 19/9/2016
ZO Skoronice bere na vědomí závažnost těžby štěrkopísku na území katastru města
Uherský Ostroh a tím ohrožení prameniště Bzenec komplex. Vyslovuje zásadní
nesouhlas se záměrem těžby štěrkopísku v k.ú. Uherský Ostroh a připojuje se k podnětu
KHS Brno k zahájení přezkumného řízení ve věci stanoviska MŽP ČR ze dne 9. 3. 2015.
- výpis usnesení odeslán.
Usnesení č. 20/9/2016
ZO Skoronice bere na vědomí uvedenou možnost odprodeje mikrofonů. – nabídka trvá,
bude dořešeno v květnu 2016
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. 2/10/2016
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 31. 3. 2016
Starostka seznámila přítomné s hospodařením obce k 31. 3. 2016.
Hospodaření obce k 31. 3. 2016
Konečný zůstatek u KB 1.091.905,56 Kč
ČMZRB
1.053,03 Kč
ČNB
1.311,43 Kč
Stav pokladny
8.044,- Kč
1.860.110,02 Kč
Příjmy
Výdaje
2.377.399,09 Kč
Skutečné příjmy z rozpočtového určení daní odpovídají plánovaným.
Usnesení č. 3/10/2016
ZO Skoronice bere na vědomí hospodaření obce k 31. 3. 2016

K bodu č. 4. Rozpočtové opatření č. 2/2016
Starostka seznámila přítomné s rozpočtovým opatřením č. 2/2016 navýšení příjmů i výdajů o
15.000,- Kč, které bylo jednohlasně schváleno.
Usnesení č. 4/10/2016
ZO Skoronice schvaluje rozpočtové opatření číslo 2/2016 navýšení příjmů i výdajů o
15.000,- Kč
Hlasování č. 3: pro 7, proti 0, zdržel se 0

K bodu č. 5. Rozpočtové opatření č. 3/2016
Starostka seznámila přítomné s rozpočtovým opatřením č. 3/2016 navýšení příjmů i výdajů o
291.000,- Kč, které bylo jednohlasně schváleno.
Usnesení č. 5/10/2016
ZO Skoronice schvaluje rozpočtové opatření číslo 3/2016 navýšení příjmů i výdajů
O 291.000,- Kč
Hlasování č. 4: pro 7, proti 0, zdržel se 0

K bodu č. 6. Projednání smlouvy o spolufinancování sociál. služeb na r. 2016 – Město
Kyjov
Město Kyjov jako obec s rozšířenou působností zajišťuje vybrané sociální služby pro
obyvatele obcí ve svém obvodě působnosti a žádá tyto obce o příspěvek na uvedené služby.
Příspěvky jsou rozpočítány na jednotlivé obce podle počtu obyvatel tak, aby jejich součet
tvořil podíl 20% na celkovém financování vybraných sociálních služeb. Příspěvek naší obce
činí pro rok 2016 částku 9.173,- Kč. Je to dvojnásobek příspěvku v roce 2015. Důvodem je
zařazení dalších služeb do financování.
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
Hlasování č. 5: pro 7, proti 0, zdržel se 0
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K bodu č. 7. Projednání smlouvy o dotaci pro Charitní pečovatelskou službu na r. 2016
Město Kyjov jako obec s rozšířenou působností (ORP) zajišťuje vybrané sociální služby pro
obyvatele obcí ve svém obvodě působnosti. Přímým poskytovatelem charitní pečovatelské
službu je pro obec Skoronice Charita Kyjov, která předkládá žádost o příspěvek ve výši
15.978,- Kč. Výše příspěvku je vyčíslena stejným způsobem jako u příspěvku na sociální
služby v rámci ORP Kyjov (viz Příloha sml.). V roce 2014 Charitě Kyjov poskytla obec
příspěvek ve výši 10.000,- Kč.
Usnesení č. 7/10/2016
ZO schvaluje poskytnutí příspěvku ve výši Kč 15.978,- Charitě Kyjov na pečovatelské
služby a pověřuje starostku podepsáním smlouvy
Hlasování č. 6: pro 7, proti 0, zdržel se 0

K bodu č. 8 Rozpočtové opatření č. 4/2016
Starostka seznámila přítomné s rozpočtovým opatřením číslo 4/2016 navýšení financování a
výdajů o 355.200,- Kč, které bylo jednohlasně schváleno.
Usnesení č. 8/10/2016
ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 4/2016 navýšení financování a výdajů o 355.200,Kč.
Hlasování č. 6: pro 7, proti 0, zdržel se 0

K bodu č. 9. Zpráva UIK a schválení výsledků inventarizace obecního majetku k 31. 12.
2016
Starostka seznámila přítomné se zprávou Ústřední inventarizační komise obce o provedení
Inventarizace majetku k 31. 12. 2015.
Usnesení č. 9/10/2016
ZO schvaluje zprávu Ústřední inventarizační komise obce o provedené inventarizaci
majetku obce k 31. 12. 2015
Hlasování č. 7: pro 7, proti 0, zdržel se 0

K bodu č. 10. Projednání žádostí o granty poskytované obcí v roce 2016
Na základě rozhodnuti ZO ze dne 25. 2. 2016, usnesení č. 7/9/2016 o vyhlášení grantů obce
podaly žádost o podporu své činnosti tyto zájmové organizace a spolky:
Rybáři Skoronice o.s.
30.000,- Kč
Vinařský spolek o.s. Skoronice 20.000,- Kč
SDH Skoronice
25.000,- Kč
TJ Sokol Vlkoš o.s.
60.000,- Kč
Zástupci jednotlivých organizací své projekty obhajovali. Obec z rozpočtu vyčlenila na
granty částku 100.000,- Kč, požadavky celkem činily 135 tis. Kč, proto bylo nutné jednotlivé
příspěvky krátit.
Návrh rozdělení:
Rybáři, o.s.
Vinař.spolek, o.s.
SDH Skoronice
TJ Sokol Vlkoš

požadavek
požadavek
požadavek
požadavek

30 tis. kráceno na
20 tis. kráceno na
25 tis. kráceno na
60 tis. kráceno na
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25 tis.
15 tis.
20 tis.
40 tis.

Člen ZO Marek Vašíček podal protinávrh:
Rybáři Skoronice, o.s. 20 tis.
Vinař. spolek, o.s.
20 tis.
SDH Skoronice
20 tis.
TJ Sokol Vlkoš
40 tis.
Hlasování č. 8 – protinávrh: pro 4, proti 3, zdržel se 0
Usnesení č. 10/10/2016 ZO Skoronice schvaluje poskytnutí grantů z rozpočtu obce Skoronice
v celkové výši 100.000,- Kč takto:
Rybáři Skoronice o.s. 20.000,- Kč
Vinař. spolek, o.s.
20.000,- Kč
SDH Skoronice
20.000,- Kč
TJ Sokol Vlkoš
40.000,- Kč

K bodu č. 11. Vydání OZV č. 1/2016 o místních poplatcích
Obecně závaznou vyhlášku (OZV) č. 1/2013 o místních poplatcích je třeba uvést do souladu s
novelou č. 266/2015 zákona o místních poplatcích. Podle zákona č. 128/2000 Sb. o obcích je
to možné jedině novou OZV č. 1/2016, kterou vydá zastupitelstvo obce. ZO na svém zasedání
25. 2. 2016 doporučilo návrh vyhlášky konzultovat na odboru dozoru a kontroly veřejné
správy MV ČR.
Usnesení č. 11/10/2016
ZO Skoronice vydává OZV č. 1/2016 o místních poplatcích. Vyhláška nabývá účinnosti
15. dnem po dni vyhlášení.
Hlasování č. 9: pro 7, proti 0, zdržel se 0

K bodu č. 12. Projednání Závěrečného účtu DSO Kelčany, Milotice, Skoronice,
Vacenovice, Vlkoš za rok 2015
Starostka seznámila přítomné se Závěrečným účtem DSO Kelčany, Milotice, Skoronice,
Vacenovice, Vlkoš za rok 2015. Zveřejněn na úřední desce i v elektronické podobě byl ode
dne 9. 3. 2016 do 25. 3. 2016.
Usnesení č. 12/10/2016
ZO Skoronice bere na vědomí Závěrečný účet DSO Kelčany, Milotice, Skoronice,
Vacenovice, Vlkoš za rok 2015.

K bodu č. 13. Projednání a schválení smlouvy o dotaci z Nadace Partnerství
Starostka seznámila přítomné se Smlouvou o poskytnutí nadačního příspěvku č. 79-ZO-063,
předmětem této smlouvy je poskytnutí nadačního příspěvku ve výši Kč 63.000,- na realizaci
projektu Zelené oázy naši obec rozzáří I. – úpravy parčíku u hl. silnice.
Smlouva byla jednohlasně schválena.
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.
Hlasování č. 10: pro 7, proti 0, zdržel 0
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K bodu č.14. Informace o projektech
1. Žádosti podané na podzim roku 2015 a jejich stav
a) Nadace Partnerství - Zelené oázy
Projekt na celkovou revitalizaci parku před Rajsiglovým čp. 149 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:
Původním záměrem revitalizace parku bylo odstranění stávajících dřevin, nová výsadba a
vybudování mlatového chodníku dle projektu zpracovaného zahradním architektem ing.
Kyselkou. Vzhledem ke stavu prostranství-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 apod. Tyto práce by si vyžádaly zvýšení
nákladů na rekonstrukci prostranství o cca 150 000,-. Zhruba 30 000,- Kč na tuto
realizaci je obsaženo v dotaci. Z vlastních prostředků by bylo nutné na uvedenou
rekonstrukci doplatit zhruba - 120 000,- Kč.
b) 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 koncem měsíce
května 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.

2. Žádosti podané v lednu - březnu 2016
a) JMK - Program rozvoje venkova,dotační titul č.1
V rámci toho dot. 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
ad 2a - aktuálně
Výsledky hodnocení dotačních žádostí budou zveřejněny do konce měsíce dubna. Dotace
by činila 200 000,- Kč, spolufinancování obce 450 000,- 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. Dotaci chceme využít na pořízení nových regálů,
předpokládané náklady činí 60 000,- Kč. V případě obdržení podpory by došlo k výměně
všech starých regálů a rozšíření úložného prostoru. Spolufinancování 25.000,-
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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. Za 100 000,- Kč (spolufinancování 10 000,-) chceme pořídit další kroj do fondu,
uspořádat výstavu "Na krála, matičko na krála...", vydat stolní kalendář na rok 2017 s
historickými fotografiemi a vyvolávkami, a pořídit 10 sad stolů s lavicemi.
ad 2b,c - aktuálně
Výsledky dotačního řízení do konce dubna, jinak beze změny
STÁTNÍ ZEMĚDĚLSKÝ a INTERVENČNÍ FOND
(u tohoto dotačního titulu je nutné všechny projekty předfinancovat, 70% uznatelných
nákladů by obdržela obec 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)
d) Státní zemědělský a intervenční fond - 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 připravenu žádost (podání do 15. března 2016) na
výměnu střechy na presbytářem kostela, rozpočet zatím není hotový.
ad 2d - aktuálně
Výsledky dotačního řízení budou známy do konce měsíce dubna, realizace projektu musí
být hotová do konce září 2016. Dotační žádost spolu s projektovou dokumentací,
rozpočtem a stavebním povolením byly předány a SZIF 10. 3. 2016. Rozpočet na opravu
malé střechy činí cca 416 000,- Kč, dotace by pak činila 291 000,-. Spolufinancování obce
125 000,Zastupitelstvo rozhodne usnesením, zda se stavba bude realizovat i v případě, že obci
nebude dotace přiznána - fin. prostředky, které má obec v rozpočtu na opravy kostela
vyčleněné jsou aktuálně ve výši cca 330 000,- Kč, chybějící částka cca 86 000,- se
převede z prostředků plánovaných na prodloužení kanalizace Na Kusách.
e) Druhá žádost bude podána na opravu hřbitovní zdi. V případě, že bude náš projekt
podpořený s celkovými náklady cca 930 000,-, bude nově vybudovaná přední zeď
hřbitova, vyměněny rozbité tvarovky v rámci celého oplocení a rekonstruována část
boční zdi, jejíž stav označil statik za havarijní.
ad 2e - aktuálně
Výsledky dotačního řízení budou známy do konce měsíce dubna, realizace projektu musí
být hotová do konce září 2016. Dotační žádost spolu s projektovou dokumentací,
rozpočtem a stavebním povolením byly předány a SZIF 10. 3. 2016. Spolufinancování by
činilo 280.000,-, což je 30 % celkových nákladů.
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, dotace by činila cca 95 000,- 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. Spolufinancování obce by činilo cca 40 000,- Kč
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3. Nedotované práce a projekty
a) Rybník
Rybník je majetkem obce, který má v pronájmu občanské sdružení Rybáři Skoronice.
Výše nájemného 1000,- Kč ročně. Práva a povinnosti smluvních stran upravuje článek 4,
odstavec 3 nájemní smlouvy:
"Nájemce (Rybáři o.s.) je povinen pečovat o to, aby vodní nádrž, stavidlo a maringotka byly
udržovány v provozuschopném stavu. Nájemce se zavazuje pečovat o vodní plochu, provádět
na vlastní náklady běžnou údržbu břehů a hrází , drobné opravy posezení pro rybáře a dle
potřeby napouštět a vypouštět vodní nádrž. Opravy laviček pro návštěvníky lokality, pergoly
a dalšího zařízení sloužícího veřejnosti budou prováděny na náklady nájemce."
Tyto povinnosti plní občanské sdružení po celou dobu nájmu v plném rozsahu.
Požadavky nájemce na opravy a instalace na rybníku:
- občanské sdružení navrhuje vybudování 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.
- opravu vyžaduje odvod odpadních vod z rybníka do Hruškovice. Stávající přepad z
jímající studny do potoka je ucpaný nebo jinak poškozený a odpadní voda ze studny
vytéká na pole po hrází rybníka. Výměna potrubí a odvod přepadu rybníka přímo do
Hruškovice by si vyžádal náklady cca 20 000,- Kč, které budou uhrazeny v rámci grantu
obce.
Zástupce Rybářů o.s. Radek Ingr navrhuje, že organizace by na realizaci osvětlení přispěla
částkou cca 20 000,- Kč. Zastupitelstvo obce přijme usnesení k termínu realizace výše
uvedených akcí a výši finančního podílu obce, který by činil 35.000,- Kč.

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
Na základě tohoto usnesení byla v rozpočtu vyčleněna částka na realizaci této stavby
ve výši 120 000,- Kč.
Aktuální stav:
Vzhledem k tomu, že vybudování kanalizačního řádu podléhá stavebnímu a
vodoprávnímu řízení, je nutné zpracování projektové dokumentace stavby. Projektant
musí zjistit, která z možných variant vedení řádu ( od Střižíkového nebo mezi Ticháčkovým a Křížkovým) je realizovatelná za podmínek stanovených provozovatelem
vodovodního řádu společností VaK Hodonín. Projektant (ing. Padalíková) zpracuje studii
řešení, kterou by po souhlasném vyjádření provozovatele dopracovala do podoby
projektové dokumentace. Realizace stavby by proběhla v roce 2017. Odhad ceny projektu,
který bychom nechali zpracovat v roce 2016, je 25.000,-Kč.
Alternativou v případě neprůchodnosti tohoto řešení je vybudování samostatné vodovodní
přípojky k nemovitosti pana Holcmana v režii a na náklady majitele domu.
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Finanční zdroje a předpoklád. náklady na stavby a realizace v roce 2016
======================================================
Tabulka nákladů vychází z předpokladu, že všechny podané projekty
- s výjimkou opravy střechy na kostele - budou podpořeny. Pokud bude podpořen i
projekt opravy střechy sníží se náklady na projekty na částku 1 448 000,- Kč
Částka
180 000,120 000,460 000,330 000,350 000,1440000,-

Částka
120 000,140 000,198 000,450 000,35 000,416 000,280 000,40 000,35 000,25 000,1739000,-

Položka rozpočtu
chodníky
vod. řád Zelničky
kanalizace Kusy
kostel sv. Floriána
služby
Zdroje celkem

Zdroj / využití
Rozpočet 2016 / chodník ke hřbitovu
Rozpočet 2016 / odložení realizace
Rozpočet 2016 / odložení realizace
Rozpočet 2016 / financování opravy střechy
Rozpočet 2016 / spolufin. dotovaných proj.

Název výdaje
parčík u Rajsigl.
chodník od Dovrt.
chodník od hřbit.
úpravy před MŠ
knihovna+JK
kostel sv. Floriána
hřbitovní zeď
park u obchodu
Rybník-osvětlení
vod. řád projekt
Náklady celkem

Důvod použití
Navýšení výdajů proti rozpočtu-viz výše
Spolufinancování projektu
Vybudování chodníku od hřbitova na Hov.
Spolufinancování projektu
Spolufinancování projektů
Oprava střechy kostela
Spolufinancování projektu
Spolufinancování projektu
Částka není v rozpočtu na rok 2016
Odpočet z rozpočtu na výdaje roku 2016

Náklady na plánované projekty
1 739 000,Zdroje financování
1 440 000,=======================================================
Chybějící prostředky
299 000,V případě, že by byl podpořený SZIF projekt opravy střechy kostela částkou 291 000,-,
pak by na financování všech plánovaných projektů scházelo 8.000,- Kč.
Zastupitel Petr Holcman připomněl, že je vhodné, aby se chodník od hřbitova k Hovolánům
dělal až po realizaci případné opravy hřbitovní zdi.
Zastupitel Lukáš Plachý navrhl, aby se rekonstrukce parku u Rajsiglového čp. 149 provedla
včetně výměny obrubníků, vybudování slepecké dlažby v místech nástupu na chodník i s tím,
že původně plánované náklady budou navýšeny.
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Usnesení č. 14/10/2016
ZO Skoronice bere na vědomí informaci o dotačních žádostech, připravovaných
projektech a jejich financování. Dále schvaluje realizaci projektů „Zelené oázy“ parčík
u Rajsiglového čp. 149 včetně navýšení nákladů na rekonstrukci prostranství (včetně
výměny obrubníků), schvaluje realizaci opravy střechy kostela sv. Floriána dle
zpracovaného projektu a realizaci projektu chodníku od hřbitova na Hovolány i
v případě, že na dvě posledně uvedené akce neobdrží obec dotaci.
Hlasování č. 11: pro 7, proti 0, zdržel se 0

K bodu 15. Prodej a nákup pozemků
a) nákup pozemků na hřbitově
Obec je vlastníkem větší části pozemků na hřbitově. Dva pozemky jsou ještě ve vlastnictví
občanů – p. Pavla Lungová, Skoronice 40, je vlastníkem pozemku p.č. 208/3 o výměře 145
m² , p. Aleš Rajsigl, Skoronice 149, vlastníkem pozemku p.č. 208/4 o výměře 65 m².
Vlastníci souhlasí s odprodejem pozemku do vlastnictví obce za cenu 100,- /m² (cena
v intravilánu obce). Doporučuji tento stav upravit a uvedené pozemky odkoupit do vlastnictví
obce. Náklady pro obec představují 23.000,- Kč (včetně ceny 2x1000,- Kč za vklady do
katastru nemovitostí).
b) nákup pozemku – cesta vedle hřbitova
Pan Aleš Rajsigl, Skoronice 149, nabízí obci k odkoupení pozemek v jeho vlastnictví p. č.
236/2 o výměře 104 m2 v k. ú. Skoronice. První část cesty – parc. č. 222/4 již ve vlastnictví
obce je.
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.
Hlasování č. 12: pro 7, proti 0, zdržel se 0

c) prodej pozemků
Pan Petr Lunga, Skoronice 152 žádá o odkoupení části obecních pozemků p. č. 221/4 ve
vlastnictví obce Skoronice o celkové výměře cca 23 m2 v k. ú. Skoronice.
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.
d) prodej pozemků
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.
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.
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K bodu č. 16. Žádosti a podněty občanů
a) žádost o užívání znaku obce Skoronice a jeho zakomponováním do znaku SDH
Skoronice
SDH Skoronice si chce nechat grafikem vypracovat návrh znaku sboru, jako mají i sbory
ostatních obcí. Reprezentují obec Skoronice a chtějí do svého znaku zahrnout znak obce.
Znak by měl být v nezměněné podobě.
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.
Hlasování č. 13: pro 7, proti 0, zdržel se 0

K bodu č. 17. Smlouva o smlouvě budoucí NN
Starostka seznámila přítomné se Smlouvou o smlouvě budoucí č. 1030026697/001, ve které
se jedná o umístění distribuční soustavy a o zřízení věcného břemene – zemní kabel NN ,
stavba„Skoronice, příp.NN, Holcman“. Obec Skoronice je vlastníkem p. č. 219/1 v k. ú.
Skoronice, přes které přípojka povede. Věcné břemeno bude zřízeno úplatně, a to jednorázově
v celkové výši 2.000,- Kč.
Výše uvedená smlouva byla jednohlasně schválena.
Usnesení č. 19/10/2016
ZO Skoronice schvaluje Smlouvu č. 1030026697/001 o smlouvě budoucí o zřízení
věcného břemene a pověřuje starostku podpisem smlouvy.
Hlasování č. 14: pro 7, proti 0, zdržel se 0

K bodu č. 18. Různé
Starostka seznámila přítomné s cenovou nabídkou p. Zbožínka na ořez stromů: malé lípy u
kostela na udržování v určité výši (začátek v příštím roce), zdravotní řez a odlehčení tlakové
vidlice u lípy u Kratochvílového, lípy u chodníčku ke kostelu, lípy Na kanále. Lípa svobody
je dlouhodově ve špatném zdravotním stavu.
Kniha Kůň pro krále - Fotograf ing. Dalibor Gregor fotí koně a nyní se zaměřil na Jízdu králů.
Chce vydat knihu o tématu, kde budou zdokumentovány JK všech čtyřech obcí JK. Text o JK
poskytla p. Marie Holcmanová, obec dodala grafičkou zpracovanou reklamní stránku o obci.
Kniha bude vydána a uvedena na konci května 2016 s cenou asi 600,- Kč s tím, že pro obce je
cena nižší.
Pan Michal Švábek měl připomínku k hasičské zbrojnici: členové SDH uklidili ve věži, ale do
věže dál létají ptáci a znečišťují ji. Navrhl proto, aby obec zakoupila pletivo a členové SDH
by pletivo upevnili na okna zbrojnice, kudy ptáci létají dovnitř. Dostávají se dovnitř i otvory
mezi střechou a zdí, kdy by řešení vyžadovalo rozebrat střechu – tedy na odborné práce aby
obec zajistila pokrývače.
Člen ZO Skoronice Petr Holcman navrhl, aby obec navýšila poplatek ze psů a zakoupil se
vysavač na exkrementy, protože lidé venčí psy, ale neuklízí po nich. Radomil Ingr navrhl, aby
se rozmístily odpadkové koše se sáčky na exkrementy. Vedení obce zjistí možnosti řešení.
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Na závěr poděkovala starostka všem přítomným za účast a ve 20:20 hodin zasedání ukončila.
Zapsala:

Marie Řiháková

Ověřovatelé zápisu: Ing. Marie Horehleďová
Petr Holcman

Ing. Marie Půčková, starostka

Ve Skoronicích 21. 4. 2016
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