Zápis
ze 12. zasedání zastupitelstva obce Skoronice konaného dne 4. 8. 2016 od 17:00 hodin
Přítomni: ing. Marie Půčková, Jan Grombíř, Marek Vašíček, Petr Holcman, ing. Marie
Horehleďová, Lukáš Plachý
Pavel Bíla se omluvil, že přijde na zasedání později, přítomen byl od projednání bodu číslo 5,
Lukáš Plachý se omluvil, že odejde dřív, než skončí zasedání – odešel po projednání bodu č. 6
K bodu č. 1. Zahájení, schválení programu
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 je šest členů ZO a
zastupitelstvo je tedy usnášeníschopné.
Starostka navrhla doplnit do navrženého programu bod. č. 10. Informace o zpracování územní
studie obce a přečíslovat bod č. 10. Různé na 11. Různé.
byla zákonné lhůtě na úřední desce, vyhlášena
obecním rozhlasem a zveřejněna na webových stránkách obcezveřejněnaProgram:
1. Zahájení a schválení programu
2. Schválení ověřovatelů zápisu a zapisovatelky
3. Projednání a schválení úvěrové smlouvy
4. Rozpočtové opatření č. 7/2016
5. Rozpočtové opatření č. 8/2016
6. Smlouvy o dílo
7. Smlouva o autorském dozoru
8. Smlouva o smlouvě budoucí o věcném břemeni
9. Dodatek k nájemní smlouvě s MŠ Skoronice
10. Různé

Program po změně:
1. Zahájení a schválení programu
2. Schválení ověřovatelů zápisu a zapisovatelky
3. Projednání a schválení úvěrové smlouvy
4. Rozpočtové opatření č. 7/2016
5. Rozpočtové opatření č. 8/2016
6. Smlouvy o dílo
7. Smlouva o autorském dozoru
8. Smlouva o smlouvě budoucí o věcném břemeni
9. Dodatek k nájemní smlouvě s MŠ Skoronice
10. Informace o zpracování územní studie obce
11. Různé

Program po změně byl jednohlasně schválen.
Usnesení č. 1/12/2016
ZO Skoronice schvaluje navržený program
Hlasování č. 1: pro 6, proti 0, zdržel se 0
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K bodu č. 2. Schválení ověřovatelů zápisu a zapisovatelky
Starostka navrhla jako ověřovatele zápisu Petra Holcmana a Lukáše Plachého, jako
zapisovatelku Marii Řihákovou
Usnesení č. 2/12/2016
ZO Skoronice schvaluje ověřovatele zápisu Petra Holcmana a Lukáše Plachého, jako
zapisovatelku Marii Řihákovou.
Hlasování č. 2: pro 6, proti 0, zdržel se 0
K bodu č. 3. Projednání a schválení úvěrové smlouvy
Obec získala dotace ze SZIF na opravy hřbitovní zdi, střechy kostela a místo pasívního
odpočinku (prostor před obchodem) v částce 960 tisíc Kč. Projekty je nutné předfinancovat.
ZO schválilo na svém 11. zasedání usnesením č. 6/11/2016 potřebu úvěru v uvedené výši.
Komerční banka poskytne účelový úvěr ve výši 960 tis. Kč s úrokem 0,96 %, bez poplatků a
požadovaných jištění (na základě rozhodnutí o dotaci) s jednorázovou splatností do 10 dnů po
obdržení finančních prostředků od SZIF, nejpozději do 28. 2. 2017. Akce musíme vyúčtovat
do 30. 9. 2016, SZIF by měl poslat prostředky do 31. 12. 2016.
Usnesení č. 3/12/2016
ZO Skoronice schvaluje Smlouvu o úvěru registrační číslo 99015310328 s KB, a.s. se
sídlem Praha 1, Na Příkopě 33 čp. 969, PSČ 114 07, IČO 45317054 na 960.000,- Kč
v navrženém znění a pověřuje starostku obce podpisem smlouvy.
Hlasování č. 3: pro 6, proti 0, zdržel se 0
K bodu č. 4. Rozpočtové opatření č. 7/2016
Starostka seznámila přítomné s rozpočtovým opatřením číslo 7/2016 – navýšení příjmů i
výdajů o 0,- Kč, které schválila dne 16. 6. 2016. ZO Skoronice výše uvedené rozpočtové
opatření bere na vědomí.
Usnesení č. 4/12/2016
ZO Skoronice bere na vědomí rozpočtové opatření č. 7/2016 – navýšení příjmů i výdajů
o 0,- Kč
K bodu č. 5. Rozpočtové opatření č. 8/2016
Starostka seznámila přítomné s rozpočtovým opatřením číslo 8 – navýšení příjmů i výdajů o
1.050.000,- Kč, které bylo jednohlasně schváleno.
Usnesení č. 5/12/2016
ZO Skoronice schvaluje rozpočtové opatření číslo 8/2016 – navýšení příjmů i výdajů o
1.050.000,- Kč
Hlasování č. 4: pro 7, proti 0, zdržel se 0
K bodu č. 6. Smlouvy o dílo
a) Smlouva o dílo č. 16/525 firma Kala, s.r.o. Kyjov
Starostka seznámila přítomné se Smlouvou o dílo č. 16/525 s firmou Kala, s.r.o. Kyjov.
Do výběrového řízení na Opravy hřbitovní zdi se přihlásil pouze jediný uchazeč, a to firma
Kala, s.r.o. Kyjov. Nabídla cenu nižší než je cena projektovaná, proto byla výběrovou komisí
doporučena jako zhotovitel stavby.
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Usnesení č. 6/12/2016
ZO Skoronice schvaluje Smlouvu o dílo č. 16/525 s firmou Kala, s.r.o. Kyjov a souhlasí
s jejím podepsáním starostkou obce.
Hlasování č. 5: pro 7, proti 0, zdržel se 0
b) Smlouva o dílo č. 538/2016 firma Inženýrské stavby Hodonín
Starostka seznámila přítomné se Smlouvou o dílo č. 538/2016 s firmou Inženýrské stavby
Hodonín. Ve výběrovém řízení, kterého se účastnilo 6 firem, byla vybrána jako nejvhodnější
zhotovitel – s nejnižší nabídkovou cenou – firma IS Hodonín s.r.o. Termín dokončení úprav
prostoru před mateřskou školou je 31. 8. 2016.
Usnesení č. 7/12/2016
ZO Skoronice schvaluje Smlouvu o dílo č. 538/2016 s firmou Inženýrské stavby
Hodonín, s.r.o., a souhlasí s jejím podepsáním starostkou obce.
Hlasování č. 6: pro 7, proti 0, zdržel se 0
c) Smlouva o dílo č. 9/2016 firma Petr Čejka Mutěnice
Starostka seznámila přítomné se Smlouvou o dílo č. 9/2016 s firmou Petr Čejka Mutěnice.
Ve výběrovém řízení na zhotovitele, kterého se účastnilo 5 firem, nabídla firma Petr Čejka
Mutěnice nejnižší cenu, byla proto vybrána pro realizaci projektu. Začátek realizace je
předpokládán ve 2. polovině září, po skončení oprav hřbitovní zdi a chodníku k Plachovému
čp. 116, který bude stavět firma jiná. (Na chodníky byla výběrová řízení zvlášť).
Usnesení č. 8/12/2016
ZO Skoronice schvaluje Smlouvu o dílo č. 9/2016 s firmou Petr Čejka Mutěnice a
pověřuje starostku obce podepsáním smlouvy.
Hlasování č. 7: pro 7, proti 0, zdržel se 0
K bodu č. 7. Smlouva o autorském dozoru
Starostka seznámila přítomné se Smlouvou o autorském dozoru „Oprava hřbitovní zdi“ – ing.
Pavel Fridrich. Kvůli správné realizaci projektu oprav hřbitovní zdi byl požádán ing. Pavel
Fridrich, projektant, o vykonávání autorského dozoru. Smlouva upravuje podmínky této
činnosti.
Usnesení č. 9/12/2016
ZO Skoronice schvaluje Smlouvu o autorském dozoru s ing. Pavlem Fridrichem a
pověřuje starostku podepsáním smlouvy
Hlasování č. 8: pro 6, proti 0, zdržel se 0
K bodu č. 8. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene – Skoronice , NN
Holcman
Společnost E-ON předkládá prostřednictvím projektanta ing. Kozumplíka novou Smlouvu o
smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene, protože se změnila trasa vedení nového NN pro
novostavbu Petra Holcmana. Původní vedení bylo plánováno ze sloupu na hranici pozemků
obecního a A. Rajsigla. Kvůli nesouhlasu majitele pozemku bylo nutné změnit trasu po
obecních pozemcích.
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Usnesení č. 10/12/2016
ZO Skoronice schvaluje předloženou Smlouvu č. 1030026697/001 o smlouvě budoucí o
zřízení věcného břemene týkající se stavby „Skoronice, příp. NN, Holcman“ a pověřuje
starostku podepsáním smlouvy.
Hlasování č. 9: pro 6, proti 0, zdržel se 0
K bodu č. 9. Dodatek k nájemní smlouvě s MŠ Skoronice
Obec je zřizovatelem MŠ a pronajímá jí obecní majetek – budovu školy a školní zahradu.
V nájemní smlouvě by měl být uveden i pozemek, na kterém budova stojí. Tuto záležitost řeší
Dodatek č. 1 k Nájemní smlouvě uzavřené dne 22. 10. 2009, který uvedený pozemek do
přílohy smlouvy doplňuje. Ostatní podmínky smlouvy se nemění.
Usnesení č. 11/12/2016
ZO Skoronice schvaluje Dodatek č. 1 k Nájemní smlouvě o pronájmu nemovitého
majetku Mateřské škole Skoronice.
Hlasování č. 10: pro 6, proti 0, zdržel se 0
K bodu č. 10. Informace o zpracování územní studie obce
Ing. arch. Bílý zpracovává obci územní studii lokality Přední Kusy, určenou územním plánem
k zástavbě rodinnými domky. Zásadním podkladem je studie odkanalizování dané lokality.
Zpracovatel studie – firma Artésia – navrhla možné varianty odkanalizování a jejich
orientační náklady. Je třeba vybrat variantu, od níž se bude odvíjet další práce architekta ing.
Bílého.
Usnesení č. 12/12/2016
ZO Skoronice bere na vědomí informace o zpracování územní studie a studie o
odkanalizování lokality Přední Kusy
K bodu č. 11. Různé
Firma City portals.cz nabízí pro webové stránky obce vložení boxu „nabídka práce v okolí“
- nabídka je zdarma. Občané by měli možnost získat informace o nabídkách práce na
Kyjovsku a nejbližším okolí.
Pan Vojtěch Maršálek prostřednictvím místostarosty J. Grombíře žádal, aby obec zřídila
retardéry v obci na místní komunikaci – retardéry byly zastupitelstvem zamítnuty.
Dále žádal, aby obec zřídila parkoviště před firmou Tera vari, protože zákazníci firmy parkují
na silnici i na protější straně a blokují průjezd silnicí. Na zasedání byli přítomni manželé
Hradilovi a vyjádřili se, vybudování parkoviště před firmou plánují v příštím roce.
Starostka uvedla, že paní Michaela Lungová, Skoronice čp. 84, žádala obec o výměnu
obrubníků u domu čp. 84. Starostka sdělila, že řešení tohoto a podobných míst v obci bude
zařazeno do rozpočtu obce – nejdříve v příštím roce.
Místostarosta Jan Grombíř sdělil přítomným, že oprava střechy kostela je ukončena, drobná
závada bude firmou opravena a poté odstraněno lešení.
Paní Olga Hradilová uvedla, že se občané dotazují, zda původní hřbitovní brána bude
zlikvidována a jak bude vypadat hřbitovní zeď. Navrhla, aby informace o zdi i bráně byla
umístěna do vývěsky před kostelem. Starostka sdělila, že původní brána bude opravena,
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natřena v souladu s novým kováním a umístěna zpět. |Studii čelní zdi s informací o bráně
umístí do uvedené vývěsky.
Manželé Vojtěch a Danuše Klajbovi obhajovali své názory na projekt Zelené oázy naši obec
rozzáří, zveřejněné v magazínu obce Skorovšecko 1/2016. Reagovali na vyjádření starostky a
místostarosty k uvedenému tématu, otisknuté v magazínu.
Dále uvedli, že by pracovníci obce měli posečenou trávu ihned shrabat a odklidit.
Na závěr starostka poděkovala všem přítomným za účast a v 19,05 hodin zasedání ukončila.
Zapsala:

Marie Řiháková

Ověřovatelé zápisu:

Petr Holcman
Lukáš Plachý

Ing. Marie Půčková, starostka
Ve Skoronicích 5. 8. 2016
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