Zápis
z 5. zasedání zastupitelstva obce Skoronice konaného dne 25. 6. 2015 od 18:00 hodin
Přítomni: Ing. Marie Půčková, Ing. Marie Horehleďová, Jan Grombíř, Marek Vašíček, Lukáš
Plachý, Pavel Bíla, Petr Holcman
K bodu č. 1. Zahájení, schválení programu a kontrola usnesení
Zasedání zahájila starostka obce Ing. Marie Půčková, přivítala přítomné a konstatovala, že
informace o konání zasedání byla zveřejněna v zákonné lhůtě na úřední desce, vyhlášena
obecním rozhlasem a zveřejněna na webových stránkách obce. Přítomna je nadpoloviční
většina členů ZO, tudíž jsou usnášeníschopní.
Starostka přečetla navržený program.
Program:
1. Zahájení, schválení programu a kontrola usnesení
2. Schválení ověřovatelů zápisu a zapisovatelky
3. Hospodaření obce ke 31. 5. 2015
4. Rozpočtové opatření č. 4/2015
5. Rozpočtové opatření č. 5/2015
6. Schválení zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce Skoronice za rok 2014
7. Schválení účetní závěrky obce Skoronice ke dni 31. 12. 2014
8. Schválení závěrečného účtu obce Skoronice ke dni 31. 12. 2014
9. Schválení účetní závěrky MŠ Skoronice ke dni 31. 12. 2014
10. Schválení žádosti o rozdělení hospod. výsledku MŠ Skoronice ke 31. 12. 2014
11. Schválení návrhů smluv na poskytnuté dotace z JMK
12. Schválení smlouvy o smlouvě budoucí Zenergo
13. Schválení poskytnutí příspěvku MěÚ Kyjov na služby sociální prevence
14. Informace o závěrečných účtech svazků, kde je obec členem
15. Schválení smlouvy o smlouvě budoucí na věcné břemeno – LD Osvětimany
16. Informace z DSO (provoz, korekce)
17. Informace o projektech
18. Žádosti a podněty občanů
19. Různé

Navrhla tyto změny programu :
- Revokace Usnesení č. 8/4/2015, které zní:
ZO Skoronice schvaluje vyplacení dotace Vinařskému spolku Skoronice do 31. 8. 2015.
(Návrh nového usnesení: … podle finančních možností obce, nejpozději k 31. 12. 2015)
- Předřazení bodu č. 17 Informace o projektech – z důvodů dřívějšího odchodu místostarosty
Jana Grombíře z jednání bylo přesunuto projednávání bodu č. 17 za bod č. 2.
- Změna textu bodu 12. – schválení kupní smlouvy s firmou Zenergo a.s. Čejč

Schválení projednávaného programu:
Návrh usnesení č. 1/5/2015: Zastupitelstvo obce Skoronice schvaluje program v tomto znění:

Program se změnami:
1. Zahájení, schválení programu a kontrola usnesení
1.a) Revokace usnesení č. 8/4/2015
2. Schválení ověřovatelů zápisu a zapisovatelky
17. Informace o projektech
3. Hospodaření obce ke 31. 5. 2015
4. Rozpočtové opatření č. 4/2015
5. Rozpočtové opatření č. 5/2015
6. Schválení zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce Skoronice za rok 2014
7. Schválení účetní závěrky obce Skoronice ke dni 31. 12. 2014
8. Schválení závěrečného účtu obce Skoronice ke dni 31. 12. 2014
9. Schválení účetní závěrky MŠ Skoronice ke dni 31. 12. 2014
10. Schválení žádosti o rozdělení hospod.výsledku MŠ Skoronice ke 31. 12. 2014
11. Schválení návrhů smluv na poskytnuté dotace z JMK
12. Schválení kupní smlouvy s firmou Zenergo a.s. Čejč
13. Schválení poskytnutí příspěvku MěÚ Kyjov na služby sociální prevence
14. Informace o závěrečných účtech svazků, kde je obec členem
15. Schválení smlouvy o smlouvě budoucí na věcné břemeno – LD Osvětimany
16. Informace z DSO (provoz, korekce)
18. Žádosti a podněty občanů
19. Různé
Program s navrženými změnami byl jednohlasně schválen.
Usnesení č. 1/5/2015
ZO Skoronice schvaluje program s navrženými změnami.
Hlasování č. 1: pro 7, proti 0, zdržel se 0
Kontrola usnesení:
K bodu Žádosti a podněty občanů
Pan Vojtěch Klajba upozornil, že před přechodem u obchodu by bylo vhodné dát značku
Pozor děti. Je osazena značka Pozor, přechod pro chodce ze strany od Milotic, dopravní
inspektorát posoudil, že stačí na této straně, protože od Vlkoše je dopravní situace přehledná a
značku nevyžaduje.
Usnesení č. 6/4/2015
ZO Skoronice schvaluje poskytnutí grantů z rozpočtu obce Skoronice v celkové výši
80.000,- Kč. Pověřuje starostku k podepsání smluv s jednotlivými organizacemi.
Smlouvy jsou podepsány, příspěvky ve schválené výši vyplaceny.
Usnesení č. 7/4/2015
ZO Skoronice schvaluje na základě zákona 250/2010 Sb., ve znění pozdějších předpisů
poskytnutí dotace Vinařskému spolku Skoronice ve výši 50.000,- Kč a pověřuje
starostku podepsáním smlouvy.
Usnesení č. 10/4/2015
ZO Skoronice schvaluje smlouvu o nájmu budov a smlouvu o zemědělském pachtu
s Lesním družstvem Osvětimany a pověřuje starostku podepsáním smluv.
Usnesení č. 11/4/2015
ZO Skoronice schvaluje koupi pozemku p.č. 703/9 od paní Marie Rybové, Skoronice č.
15 a pověřuje starostku obce podepsáním smlouvy.

Usnesení č. 12/4/2015
ZO Skoronice schvaluje pronájem části p.č. 228/11 panu Antonínu Borýskovi, Skoronice
90 a pověřuje starostku obce k podpisu pachtovní smlouvy.
Smlouvy z usnesení 7, 10, 11, 12/4/2015 jsou podepsány.

K bodu 1a. Revokace usnesení 8/4/2015
Starostka obce navrhla revokaci usnesení č. 8/4/2015 ze dne 23. 4. 2015
ZO Skoronice schvaluje vyplacení dotace Vinařskému spolku Skoronice do 31. 8. 2015,
Z důvodu přechodného nedostatku finančních prostředků starostka navrhla, aby dotace
Vinařskému spolku Skoronice byla vyplacena podle finančních možností obce, nejpozději do
31. 12. 2015.
Usnesení č. 2/5/2015
ZO Skoronice schvaluje vyplacení dotace Vinařskému spolku Skoronice ve výši Kč
50.000,- podle finančních možností obce Skoronice, nejpozději do 31. 12. 2015.
Hlasování č. 2: pro 7, proti 0, zdržel se 0
K bodu č. 2. Schválení ověřovatelů zápisu a zapisovatelky
Starostka navrhla jako ověřovatele zápisu Marka Vašíčka a Lukáše Plachého, jako
zapisovatelku Marii Řihákovou.
Usnesení č. 3/5/2015
ZO Skoronice schvaluje ověřovatele zápisu Marka Vašíčka a Lukáše Plachého, jako
zapisovatelku Marii Řihákovou.
Hlasování č. 3: pro 7, proti 0, zdržel se 0
K bodu č. 17. Informace o projektech
Místostarosta Jan Grombíř seznámil přítomné s informacemi o projektech.
Projekty, dotace, práce obecních pracovníků a údržba obecního majetku
a) PODPOŘENÉ PROJEKTY
Z Programu rozvoje venkova JMK - částkou 200 000,- Kč byl podpořený náš projekt
"Vybudování vstupního přístřešku a úprava dvorního átria bývalé školy."
Rozpočtovaná cena stavby byla 650 000,- Kč, výběrové řízení na dodavatele vyhrála firma
Renova Hodonín, která stavbu realizuje za cca 550 000,- Kč. Finanční prostředky na
spolufinancování projektu jsou součástí rozpočtu na rok 2015. Stavba bude zahájena
1. července 2015, dokončení prací předpokládáme nejpozději do 20. srpna. Protože dojde k
drobným změnám v původním projektu (chodníky), je nutné během prací vyřídit povolení na
změnu stavby před dokončením.
Rekonstrukce hasičské zbrojnice - realizace projektu byla podpořena z
dotačních prostředků Jihomoravského kraje částkou 400 000,- Kč, která musí být
proinvestována do 30. 6. 2016. Vzhledem k výši rozpočtované částky na stavbu (cca 1,5
miliónu) předpokládáme rozdělení prací na dvě etapy tak, abychom část prostředků
na spolufinancování rekonstrukce čerpali z rozpočtu roku 2016. Koncem května bylo
osloveno 6 stavebních firem s výzvou na realizaci stavby. Ke dni uzávěrky však bohužel
nepřišla ani jedna nabídka. Do konce června bude vypsána nová výzva a budou osloveny
pouze ty firmy, které při telefonickém kontaktu deklarovali zájem o zakázku.
„Hýlom hálom, horní dolní, domácí aj přespolní... - Propagace a materiální
zabezpečení obecní expozice a živé prezentace jízdy králů v Kyjově“ - je další projekt

podpořený Jihomoravským krajem. Částku 81 000,- bude použita na pořízení dvou stánků, 1
ks kroje pro jezdce JK, vydání nástěnného kalendáře na rok 2016 s tématem jízdy králů a
doplnění expozice v muzeu.
b) NEPODPOŘENÉ ŽÁDOSTI O DOTACE
"Snad to není jenom sen, budeme si hrát každý den" -vybudování dětského hřiště
v MŠ.
Naše žádost o podporu ve výší 270 000,- nebyla Ministerstvem pro místní rozvoj podpořena
"ČEZ Skoronicím, občané sobě" - vybudování víceúčelového hřiště na Zelničkách.
Žádost o podporu v výši 1 800 000,- nebyla Nadací ČEZ podpořena.
c) PŘIPRAVENÉ ŽÁDOSTI O DOTACE K PODÁNÍ
Státní fond dopravní infrastruktury - podpora vybudování chodníků podél hlavní
silnic ve výši až 85% z celkových nákladů cca 650 000,- Kč. Stavební povolení je vydané, z
povinných příloh schází zpracování frekvence dopravy na přilehlé komunikaci.
MMR-opravy sakrálních památek - dokončení oprav a úprava nejbližšího okolí kaple u
kostela. Dotace by činila 70 % z částky 72 000,- Kč
d) PRÁCE A PROJEKTY FINANCOVANÉ BEZ DOTACE Z OBECNÍHO ROZPOČTU
Prodloužení kanalizace Na Kusách - je vydané stavební povolení, v měsíci červenci bude
vypsáno výběrové řízení na dodavatele. Práce budou provedeny podle možností rozpočtupodzim 2015 nebo jaro 2016.
e) PRÁCE OBECNÍCH ZAMĚSTNANCŮ, ÚDRŽBA OBECNÍHO MAJETKU
Předpokládáme, že výsledky píle a zájmu obecních pracovníků při údržbě veřejné zeleně
vidí každý, kdo si všímá svého okolí. Pokročily práce na úklidu skladu obce v garáži
bývalé školy i úklid na dvoře. Z drobných údržbářských prací bylo provedeno zabezpečení
studní, nátěr zadní zdi pódia na Lúkách, montáž informačních tabulí před muzeem a instalace
branek na hřišti, které jsou zabezpečeny proti pádu. Obecní pracovníci se také
významně podíleli na vyklízení prostor mateřské školky před rekonstrukcí. Do jejího zahájení
je nutné ještě vyklidit před bouráním sklad, na jehož
místě bude přístřešek s depem pro kola a odstranit keře, které brání přístupu ke stavbě.
Usnesení č. 4/5/2015
ZO Skoronice bere na vědomí informace o projektech.
Po bodu číslo 17) místostarosta Jan Grombíř ze zasedání odešel.
K bodu č. 3. Hospodaření obce k 31. 5. 2015
Hospodaření obce k 31. 5. 2015
Konečný zůstatek u KB
ČMZRB
ČNB
Stav pokladny

1.074.564,12 Kč
611,53 Kč
46.768,51 Kč
9.570,- Kč

Předseda Finančního výboru Marek Vašíček seznámil přítomné s průběhem zasedání
Finančního výboru, které se konalo dne 25. 6. 2015 v 17:00 hodin a týkalo se finanční situace
obce.

Usnesení č. 5/5/2015
ZO Skoronice bere na vědomí hospodaření obce k 31. 5. 2015
K bodu č. 4. Rozpočtové opatření č. 4/2015
Starostka obce seznámila přítomné s rozpočtovým opatřením číslo 4/2015 – navýšení příjmů
o 20.100,- Kč, navýšení financování o 57.400,- Kč, navýšení výdajů o částku 77.500,- Kč.
Usnesení č. 6/5/2015
ZO Skoronice schvaluje rozpočtové opatření č. 4/2015 - navýšení příjmů o 20.100,- Kč,
navýšení financování o 57.400,- Kč a navýšení výdajů o 77.500,- Kč
Hlasování č. 4: pro 5, proti 0, zdržel se 1
K bodu č. 5. Rozpočtové opatření č. 5/2015
Starostka obce seznámila přítomné s rozpočtovým opatřením číslo 5/2015 – navýšení příjmů
o 1.000,- Kč, snížení financování o 15.000,- Kč, celkem příjmy snížení o 14.000,- Kč a
snížení výdajů o 14.000,- Kč.
Usnesení č. 7/5/2015
ZO Skoronice schvaluje rozpočtové opatření č. 5/2015 – navýšení příjmů o 1.000,- Kč,
snížení financování o 15.000,- Kč a snížení výdajů o 14.000,- Kč
Hlasování č. 5: pro 6, proti 0, zdržel se 0
K bodu č. 6. Schválení Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce Skoronice za
rok 2014
Přezkoumání hospodaření obce auditorem JMK za rok 2014 proběhlo dne 7. 4. 2015 se
závěrečným výrokem „nebyly zjištěny chyby a nedostatky“.
Usnesení č. 8/5/2015
ZO Skoronice schvaluje Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce Skoronice
za rok 2014.
Hlasování č. 6: pro 6, proti 0, zdržel se 0
K bodu č. 7. Schválení účetní závěrky obce Skoronice ke dni 31. 12. 2014
Spolu s návrhem programu ZO obdrželi zastupitelé obce Skoronice elektronickou poštou
podrobný výpis dat z účetních výkazů účetní závěrky ke dni 31. 12. 2014 a výkazy Rozvaha,
Výkaz zisku a ztráty, Přílohu obce Skoronice, Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření
za rok 2014 a Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření, které proběhlo dne 4. 9. 2014,
Zprávu o výsledcích finančních kontrol za rok 2014, Protokoly z veřejnoprávních kontrol –
neinvestiční dotace na volby do Evropského parlamentu, konaných 23. – 24. 5. 2014 a
neinvestiční dotace na projekt Skoronská Jízda králů jako prožívaný odkaz předků a
Inventarizační zpráva za rok 2014. ZO Skoronice účetní závěrku za rok 2014 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 25. 6. 2015.
Usnesení č. 9/5/2015
ZO Skoronice schvaluje účetní závěrku obce Skoronice za rok 2014 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
– výkazy: Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty, Příloha obce Skoronice, Zápis z dílčího

přezkoumání hospodaření obce Skoronice ze dne 4. 9. 2015, Zpráva o výsledku
přezkoumání hospodaření obce Skoronice za rok 2014, Zpráva o výsledcích finančních
kontrol ve zkráceném rozsahu za rok 2014, Protokol z veřejnoprávní kontroly –
neinvestiční dotace související s konáním voleb do Evropského parlamentu konané ve
dnech 23. a 24. května 2014 a neinvestiční dotace na realizaci akce: Skoronská jízda
králů jako prožívaný odkaz předků a Inventarizační zpráva za rok 2014.
Hlasování č. 7: pro 6, proti 0, zdržel se 0
K bodu č. 8. Závěrečný účet obce Skoronice ke dni 31. 12. 2014
Spolu s návrhem programu obdrželi zastupitelé obce Skoronice elektronickou poštou
podrobný výpis dat z účetních výkazů k Závěrečnému účtu obce Skoronice včetně sestav za
rok 2014. Výše uvedený Závěrečný účet obce Skoronice byl zveřejněn na úřední desce i
v elektronické podobě ode dne 29. 5. 2015 do 15. 6. 2015, žádné připomínky nebyly
vzneseny. Na zasedání ZO byly výsledky hospodaření předloženy přítomných občanům.
V roce 2014 činily náklady – tř. 5 – 5.201.578,06 Kč, výnosy – tř. 6 – 6.369.218,68 Kč,
rozdíl 1.167.640,62 – zisk – hospodářský výsledek.
Výše uvedený Závěrečný účet obce Skoronice k 31. 12. 2014 včetně výsledku hospodaření –
zisk ve výši Kč 1.167.640,62 za rok 2014 byly jednohlasně schváleny bez výhrad a
připomínek.
Usnesení č. 10/5/2015
ZO Skoronice schvaluje Závěrečný účet obce Skoronice k 31. 12. 2014 včetně výsledku
hospodaření – zisk ve výši Kč 1.167.640,62 za rok 2014 bez výhrad a připomínek.
Hlasování č. 8: pro 6, proti 0, zdržel se 0

K bodu č. 9. Schválení účetní závěrky MŠ Skoronice ke dni 31. 12. 2014
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. 2014 a výkazy: Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty, Přílohu MŠ Skoronice k 31. 12.
2014, zprávy z veřejnoprávních kontrol ze dne 22. 4. 2014 a 20. 10. 2014 a inventarizační
zprávy za rok 2014 MŠ Skoronice a ŠJ Skoronice. ZO Skoronice účetní závěrku za rok 2014
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 25. 6. 2015.
Usnesení č. 11/5/2015
ZO Skoronice schvaluje účetní závěrku příspěvkové organizace MŠ Skoronice za rok
2014 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 – výkazy: Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty, Příloha MŠ Skoronice,
zprávy z veřejnoprávních kontrol ze dne 22. 4. 2014 a 20. 10. 2014 a Inventarizační
zprávy MŠ a ŠJ za rok 2014.
Hlasování č. 9: pro 6, proti 0, zdržel se 0
K bodu č. 10. Schválení žádosti o rozdělení hosp. výsledku MŠ Skoronice k 31. 12. 2014
Na základě žádosti MŠ Skoronice o rozdělení hospodářského výsledku, který k 31. 12. 2014
činil dle výkazu zisku a ztrát + 46,13 Kč, byl schválen návrh, aby částka hospodářského
výsledku v plné výši byla převedena do Rezervního fondu.

Usnesení č. 12/5/2015
ZO Skoronice schvaluje zařazení hospodářského výsledku MŠ Skoronice k 31. 12. 2014
ve výši + 46,13 Kč do Rezervního fondu.
Hlasování č. 10: pro 6, proti 0, zdržel se 0

K bodu č.11. Schválení návrhů smluv na poskytnuté dotace
a) Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu JMK na stavební úpravy hasičské
zbrojnice ve výši Kč 400.000,Starostka seznámila přítomné se smlouvou na investiční dotaci na „Stavební úpravy hasičské
zbrojnice“ ve výši Kč 400.000,-, která byla jednohlasně schválena.
Usnesení č. 13/5/2015
Zastupitelstvo obce Skoronice schvaluje přijetí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje
ve výši 400 000,- Kč na akci „Stavební úpravy hasičské zbrojnice“v rámci Dotačního
programu JMK na požární techniku a věcné prostředky k řešení mimořádných událostí
JSDHO na období 2013-2016 za podmínek návrhu smlouvy o poskytnutí dotace
z rozpočtu Jihomoravského kraje. Pověřuje starostku podpisem smlouvy.
Hlasování č. 11: pro 6, proti 0, zdržel se 0.

b) Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu JMK na projekt „Hýlom
hálom, horní dolní, domácí aj přespolní…“
Starostka seznámila přítomné se smlouvou na neinvestiční dotaci na projekt „Hýlom hálom,
horní dolní, domácí aj přespolní..ve výši 81.000,- Kč, která byla jednohlasně schválena.
Usnesení č. 14/5/2015
Zastupitelstvo obce Skoronice schvaluje přijetí dotace z rozpočtu Jihomoravského 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.
Hlasování č. 12: pro 6, proti 0, zdržel se 0.

c) Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu JMK na „Vybudování hlavního vstupu a
dvorního atria bývalé školy ve Skoronicích“
Starostka seznámila přítomné se smlouvou na investiční dotaci z rozpočtu JMK z Programu
rozvoje venkova na rok 2015 na „Vybudování hlavního vstupu a dvorního atria bývalé školy
ve Skoronicích ve výši 200.000,- Kč, která byla jednohlasně schválena.
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 úprava dvorního átria bývalé školy“ za podmínek návrhu smlouvy o poskytnutí dotace
z rozpočtu Jihomoravského kraje. Pověřuje starostku podpisem smlouvy.
Hlasování č. 13: pro 6, proti 0, zdržel se 0

K bodu č. 12. Schválení kupní smlouvy Zenergo
Obec podá žádost o dotaci na výstavbu chodníků na Státní fond dopravní infrastruktury a je
třeba doložit, popř. dořešit právní vztahy k pozemkům pod budoucími chodníky. První termín
podání žádosti byl v červnu, proto měla být s firmou Zenergo a.s. Čejč uzavřena smlouva o
smlouvě budoucí o koupi pozemku parc. č. 703/10 o výměře 65 m2, která byla zastupitelům
zaslána v materiálech pro ZO. Protože žádost podáme v podzimním termínu, uzavřeme se
firmou Zenergo a.s. rovnou kupní smlouvu. O pozemek, který je ve vlastnictví této firmy, má
obec zájem, protože je součástí plánovaného chodníku podél silnice III. třídy („od fary po
Dovrtilovo“). Další z pozemků v řadě pod chodníkem – ve vlastnictví Marie Rybové – již
obec odkoupila. Podmínky koupě v kupní smlouvě jsou shodné s podmínkami, uvedenými
v předložené smlouvě o smlouvě budoucí.
Usnesení č. 16/5/2015
Zastupitelstvo obce Skoronice schvaluje kupní smlouvu se Zenergo a.s. Čejč a pověřuje
starostku podepsáním smlouvy.
Hlasování č. 14: pro 6, proti 0, zdržel se 0

K bodu č. 13. Schválení poskytnutí příspěvku MěÚ Kyjov na služby sociální prevence
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
(viz příloha č. 1 specifikace služeb). Příspěvky jsou rozpočítány na jednotlivé obce podle
počtu obyvatel tak, aby jejich součet tvořil podíl 20% na celkovém financování vybraných
sociálních služeb (viz příloha 2 rozpočet podle obyvatel). Příspěvek naší obce činí 4 540,- 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.
Hlasování č. 15: pro 6, proti 0, zdržel se 0
K bodu č. 14. Informace o Závěrečných účtech svazků, kde je obec Skoronice členem
a) mikroregion Nový Dvůr
Starostka seznámila přítomné se Závěrečným účtem za rok 2014 mikroregionu Nový Dvůr,
který byl zveřejněn na úřední desce i v elektronické podobě ode dne 5. 6. 2015 do 22. 6. 2015.
Usnesení č. 18/5/2015
ZO Skoronice bere na vědomí Závěrečný účet mikroregionu Nový Dvůr za rok 2014.
b) DSO Kelčany, Milotice, Skoronice, Vacenovice, Vlkoš
Starostka seznámila přítomné se Závěrečným účtem za rok 2014 Svazku obcí Kelčany,
Milotice, Skoronice, Vacenovice, Vlkoš, který byl zveřejněn na úřední desce i v elektronické
podobě ode dne 9. 6. 2015 do 23. 6. 2015.
Usnesení č. 19/5/2015
ZO Skoronice bere na vědomí Závěrečný účet DSO Kelčany, Milotice, Skoronice,
Vacenovice, Vlkoš za rok 2014.
c) DSO Severovýchod
Starostka seznámila přítomné se Závěrečným účtem DSO Severovýchod za rok 2014, který
byl zveřejněn na úřední desce i v elektronické podobě ode dne 30. 4. 2015 do 15. 5. 2015.
Usnesení č. 20/5/2015
ZO Skoronice bere na vědomí Závěrečný účet DSO Severovýchod za rok 2014.

K bodu č. 15. Schválení smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene – LD
Osvětimany
Firma E-ON plánuje rozšíření stávající distribuční sítě ve Vřesovicích a napojení rekreačních
objektů v Osvětimanech. Stavba se dotkne pozemků, které spravuje Lesní družstvo
Osvětimany a jejich vlastníky jsou obce – členové LD. E-ON má zákonnou povinnost zřídit
smluvně s každým majitelem dotčené nemovitosti právo věcného břemene. Podepsáním této
smlouvy vyjadřuje obec zároveň svůj souhlas s umístěním distribučního zařízení na své
nemovitosti.
Usnesení č. 21/5/2015
ZO Skoronice schvaluje Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene
s firmou E-ON a pověřuje starostku podepsáním smlouvy.
Hlasování č. 16: pro 6, proti 0, zdržel se 0
K bodu č. 16. Informace z DSO Kelčany, Milotice, Skoronice, Vacenovice, Vlkoš
Na zasedání se dostavil předseda Svazku obcí Kelčany, Milotice, Skoronice, Vacenovice,
Vlkoš Ing. Pavel Nenička. Svazek je provozovatel kanalizace uvedených obcí. Ing. Něnička
seznámil přítomné s ekonomickou i provozní situací svazku jakožto provozovatele kanalizace,
podal informace o kontrolách MF, SFŽP a FÚ, o cenách stočného a jejich vývoji v rámci
svazku a srovnal je s cenami stočného u společnosti VaK.
Usnesení č. 22/5/2015
ZO Skoronice bere na vědomí informace ze Svazku obcí Kelčany, Milotice, Skoronice,
Vacenovice, Vlkoš.

K bodu č. 17. Informace o projektech
Místostarosta Jan Grombíř seznámil přítomné s plánovanými projekty obce, žádostmi o
dotace, obdrženými dotacemi a prací obecních pracovníků.
K bodu č. 18. Žádosti a podněty občanů
Člen ZO Petr Holcman uvedl, že u areálu VSV u kříže je suchá lípa a směrem k Miloticích u
hlavní silnice suchá třešeň. Byl upozorněn na to, že řešení obou stromů je v kompetenci SUS
JMK. Také uvedl, že sloup veřejného osvětlení na Kanále se nahýbá.
Pan Michal Švábek upozornil, že na sloupech s ampliony obecního rozhlasu jsou dráty ze
starého obecního rozhlasu, a ptal se na řešení.
Pí. Olga Hradilová se dotazovala na vánoční osvětlení kostela sv. Floriána.
Starostka odpověděla, že uvedenými podněty se bude zabývat a osvětlení kostela se bude řešit
v rámci rozpočtu obce v roce 2016.
Usnesení č. 23/5/2015
ZO Skoronice bere na vědomí podněty občanů.

K bodu č. 19. Různé
Předsedkyně TJ Sokol Vlkoš ing. Slavíčková nabízí propagaci obce Skoronice v areálu TJ
Sokol Vlkoš formou banneru. Zastupitel obce Lukáš Plachý navrhl, že vhodnější formou
propagace je uvedení obce na webových stránkách TJ Sokol Vlkoš. Starostka návrhy s ing.
Slavíčkovou projedná.

Na závěr poděkovala starostka přítomným za účast a zasedání ve 20:00 hodin ukončila.
Zapsala: Marie Řiháková
Ověřovatelé zápisu:

Marek Vašíček
Lukáš Plachý

Ing. Marie Půčková, starostka

Ve Skoronicích 30. 6. 2015

