Zápis
ze 13.zasedání zastupitelstva obce Skoronice konaného dne 18. 10. 2016 od 17.00 hodin
Přítomni: Ing. Marie Půčková, Jan Grombíř, Marek Vašíček, Petr Holcman, Ing. Marie
Horehleďová, Lukáš Plachý, Pavel Bíla

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. Přítomni jsou všichni členové
ZO a je tedy ZO usnášeníschopné.
Starostka seznámila přítomné s navrženým programem, který byl jednohlasně schválen.

Program:
1. Zahájení a schválení programu
2. Schválení ověřovatelů zápisu a zapisovatelky
3. Hospodaření k 30. 9. 2016
4. Rozpočtové opatření č. 9/2016
5. Rozpočtové opatření č. 10/2016
6. Rozpočtové opatření č. 11/2016
7. Příprava rozpočtu 2017
8. Projednání smlouvy o smlouvě budoucí o věcném břemeni (Bílek)
9. Projednání smlouvy o věcném břemeni (ing. Špaček)
10. Projednání nabídky pozemku k odkoupení (ing. Chocholáčová)
11. Územní studie
12. Informace o dokončených projektech
13. Informace o průběhu komplexních pozemkových úprav
14. Akce obce a mikroregionu do konce roku
15. Žádosti a podněty občanů
16. Různé

Usnesení č. 1/13/2016
ZO Skoronice schvaluje navržený program
Hlasování č. 1: pro 7, proti 0, zdržel se 0

K bodu č. 2. Schválení ověřovatelů a zapisovatelky
Starostka navrhla jako ověřovatele zápisu ing. Marii Horehleďovou a Pavla Bílu, jako
zapisovatelku Marii Řihákovou.
Usnesení č. 2/13/2016
ZO Skoronice schvaluje ověřovatele zápisu ing. Marii Horehleďovou a Pavla Bílu, jako
zapisovatelku Marii Řihákovou.
Hlasování č. 2: pro 7, proti 0, zdržel se 0
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Kontrola usnesení:
Usnesení ze zasedání ZO dne 14. 6. 2016:
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
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.
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.
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
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
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.
Smlouvy týkající se dotací od JMK jsou všechny podepsány, částky dotací připsány na účet
obce, uskutečněny jsou: úprava prostoru před MŠ, vybavení knihovny novými regály, JK –
nakoupeny pivní sety, hotovy stolní kalendáře, zadána výroba krojů a krojových bot, zadána
výroba krabiček na oplatky, uskutečněna výstava na sále včetně doprovodných akcí.
SZIF – neuzavírá smlouvu, vydává rozhodnutí. Peníze budou až po vyúčtování akce. Na
předfinancování přijat úvěr u KB za 960 tis. Kč. Úvěr vyčerpán v plné výši. Dokončena malá
střecha na kostele, dokončena zpevněná plocha – místo pasiv.odpočinku, hřbitovní zeď.
Zaplaceny všechny dodavatelské faktury.
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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. – S LD Osvětimany ohledně změny pronajaté výměry pozemků kvůli digitalizaci
– podepsáno, odesláno.
Usnesení č. 19/11/2016
ZO Skoronice schvaluje prodej části pozemku p.č. 221/4 o výměře cca 23 m2
(budeupřesněna geometrickým plánem) za cenu 100,- Kč za 1 m2 , schvaluje podmínky,
stanovené v kupní smlouvě a pověřuje starostku jejím podpisem – smlouvy, návrh na
vklad, vyjádření k rozdělení pozemku od Stav. úřadu Kyjov, GP – vše předáno na
katastrální úřad Kyjov, poplatek hradí ing. Lunga.
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 – nachystáno, odloženo kvůli finančním prostředkům souvisejícím s odkupem
pozemků obcí (parcely hřbitov a cesta vedle hřbitova)
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. –
smlouva podepsána, vyplacení fin. prostředků odloženo.
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. – zatím
neuskutečněno.
Usnesení ze zasedání ZO ze dne 4. 8. 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.
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
Usnesení č. 9/12/2016
ZO Skoronice schvaluje Smlouvu o autorském dozoru s ing. Pavlem Fridrichem a
pověřuje starostku podepsáním smlouvy

3

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.
Všechny smlouvy podepsány. Akce, týkající se obce, realizovány.
Ostatní
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. – odkaz vložen na webové stránky obce (Lukáš
Plachý).
K bodu č. 3. Hospodaření obce k 30. 9. 2016
Starostka seznámila přítomné s hospodařením obce k 30. 9. 2016.
Srovnání plánovaných a skutečných příjmů RUD k 30. 9. 2016 je následující:
schválený rozpočet příjmů RUD roční
5073 tis. Kč
skutečně získané příjmy z RUD k 30. 9.
4107 tis. Kč
plánované % příjmů k 30. 9. z ročního rozpočtu RUD
75,0 %
skutečné % příjmů k 30. 9. z ročního rozpočtu RUD
81,0 %
Z uvedeného vyplývá, že plánovaná výše příjmů je vyšší o 14 %, tj.cca 302 tis. Kč. Ve
srovnání se skutečnými příjmy roku 2015 jsme z rozpočtového určení daní získali o 181 tis.
Kč více než loni a o 262 tis. Kč víc než v roce předloňském.
Na běžném účtu u KB je ke 30.9. 2016 stav 809 tis. Kč. Zůstatek úvěru na kanalizaci je 2.970
tis. Kč, překlenovací úvěr u KB na předfinancování projektů dotovaných ze Státního
zemědělského intervenčního fondu činí 960 tis. Kč. Vůči Svazku obcí Kelčany, Milotice,
Skoronice, Vacenovice, Vlkoš má obec závazek na 5,5 roku ve výši cca 500 tis. Kč – splátka
půjčky SFŽP na ČOV.
Usnesení č. 3/13/2016
ZO Skoronice bere na vědomí hospodaření obce k 30. 9. 2016
K bodu č. 4. Rozpočtové opatření č. 9/2016
Starostka seznámila přítomné s rozpočtovým opatřením číslo 9/2016 – navýšení příjmů i
výdajů o 240.000,- Kč, které schválila dne 5. 8. 2016.
Usnesení č. 4/13/2016
ZO Skoronice bere na vědomí rozpočtové opatření č. 9/2016 – navýšení příjmů i výdajů
o 240.000,- Kč.
K bodu č. 5. Rozpočtové opatření č. 10/2016
Starostka seznámila přítomné s rozpočtovým opatřením číslo 10/2016 – navýšení příjmů i
výdajů o 18.000,- Kč, které schválila dne 1. 9. 2016.
Usnesení č. 5/13/2016
ZO Skoronice bere na vědomí rozpočtové opatření č. 10/2016 – navýšení příjmů i výdajů
o 18.000,- Kč.
K bodu č. 6. Rozpočtové opatření č. 11/2016
Starostka seznámila přítomné s rozpočtovým opatřením číslo 11/2016 – navýšení příjmů i
výdajů o 27.000,- Kč, které schválila dne 27. 9. 2016.
Usnesení č. 6/13/2016
ZO Skoronice bere na vědomí rozpočtové opatření č. 11/2016 – navýšení příjmů i výdajů
o 27.000,- Kč.
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K bodu č. 7. Příprava rozpočtu na rok 2017
Starostka seznámila přítomné s orientačními podklady pro tvorbu rozpočtu na rok 2017.
Navržené plánované stavení akce jsou kanalizace – úsek za obecním úřadem, vodovodní řád
Zelničky, projektová dokumentace na střechu kostela nad hl. lodí, na pokračování opravy
hřbitovní, na opravu komunikace „Ulička“, na dokončení chodníku u obchodu, na chodník při
hlavní silnici III. (od č. 110 směr Milotice), pokračování oprav střechy kostela a hřbitovní zdi
s využitím dotací, dále výkup pozemků na koridor sítí v lokalitě Přední kusy – to vše cca do
výše 1.500 tis. Kč.
Pan Švábek Michal se dotázal, zda obec uvažuje o rekonstrukci veřejného osvětlení. Člen ZO
Lukáš Plachý uvedl, že ke vzhledem k nákladnosti je vhodné využít dotační podpory, která by
měla být vyhlášena v dohledné době. Člen ZO Petr Holcman upozornil, že si občané stěžují
na špatnou slyšitelnost obecního rozhlasu – zda se se uvažuje opravě obecního rozhlasu.
Starostka uvedla, že firma Tewiko nabízí doplnit rozhlasová hnízda. Další možností je
kompletní rozhlas od jiné firmy. K tématu chodníků zastupitelé Marek Vašíček a Lukáš
Plachý upozornili, že by měl být zpracován plán a časový harmonogram oprav chodníků
v obci minimálně na 3 roky.
Usnesení č. 7/13/2016
ZO Skoronice bere na vědomí informace o plánovaných akcích financovaných i
spolufinancovaných z obecního rozpočtu na rok 2017 a ukládá finančnímu výboru ve
spolupráci s vedením obce zpracování návrhu rozpočtu do 25. 11. 2016.
K bodu č. 8. Projednání smlouvy o smlouvě budoucí o věcném břemeni (Bílek)
Starostka seznámila přítomné se Smlouvou o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene
s E-ON, týkající se přípojky NN k novému domu manželů Bílkových (stavební parcela č.
206/1) – zemní kabelové vedení NN. Připojení vede přes pozemky obce, proto je nutné
uzavřít smlouvu o věcném břemeni. Po uzavření smlouvy obci Skoronice za zřízení věcného
břemene bude poukázána jednorázová náhrada ve výši 1000,- Kč.
Usnesení č. 8/13/2016
ZO Skoronice schvaluje smlouvu o smlouvě budoucí se společností E-ON o zřízení
věcného břemene č. 1030032573/001, týkající se stavby Skoronice, přípojka NN, Bílek a
pověřuje starostku podpisem smlouvy.
Hlasování č. 3: pro 7, proti 0, zdržel se 0
K bodu č. 9. Projednání smlouvy o věcném břemeni (ing. Špaček)
V roce 2015 byla schválena smlouva o smlouvě budoucí o věcném břemeni – stavba NN
Špaček. Nyní E-ON podává návrh smlouvy o věcném břemeni s jednorázovou úhradou za
věcné břemeno 500,- Kč. Jedná se o nadzemní vedení přes pozemky obce.
Usnesení č. 9/13/2016
ZO Skoronice schvaluje Smlouvu o věcném břemeni č. HO-014330039516/001 stavby
„Skoronice, úprava NN, Špaček“ v rozsahu podle přiloženého geometrického plánu č.
383-215/2016. Pověřuje starostku podpisem smlouvy.
Hlasování č. 4: pro 7, proti 0, zdržel se 0

K bodu č. 10. Projednání nabídky k odkoupení (ing. Chocholáčová)
Ing. Chocholáčová nabízí k odkoupení svůj pozemek 224/29 v k. ú. Skoronice o výměře 75
m² za 200,- Kč za m², aby obec vybudovala na tomto místě parkoviště. Na uvedeném
pozemku dle sdělení a fotografií ing. Chocholáčové parkují vozidla vlastníků rodinných
domků na Hovolánech a možnosti parkování v ulici ing. Chocholáčová považuje za
nedostatečné.
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Vlastníky sousedních pozemků jsou: parc. č. 224/100 Marie Ingrová, č.p. 62, parc.č. 224/99
Plachý Josef č.p. 45 a Plachý Metoděj, Vlkoš 325, parc. č. 224/98 obec Skoronice. Obec
Skoronice na uvedeném místě parkoviště neplánuje. Majitelé rodinných domů na Hovolánech
mají možnost parkování před svým domem, na pozemku, který patří obci.
Podle informací starostky zahájil pan Stanislav Ingr, majitel pozemků 224/16 a 224/2, a jeho
dcera Marta Ingrová, jednání s majiteli uvedených pozemků a chtějí odkoupit do svého
vlastnictví i pozemek od ing. Chocholáčové.
Usnesení č. 10/13/2016
ZO Skoronice neschvaluje nákup pozemku v k.ú. Skoronice p.č. 224/29 o výměře 75 m2
od ing. Chocholáčové z důvodů nepotřebnosti.
Hlasování č. 5: pro 7, proti 0, zdržel se 0

K bodu č. 11. Územní studie
Na základě povinnosti, která vyplývá z územního plánu obce, vydaného v roce 2014 a
rozhodnutí ZO č. 14-9-2016 z 25. 2. 2016 bylo zadáno ing. arch. Bílému vyhotovení územní
studie v lokalitě Přední kusy. Území je obtížněji odkanalizovatelné, proto vyhotovila firma
Artésia Kyjov studii o možnostech odkanalizování tohoto území. Varianty odkanalizování
byly uvedeny na minulém zasedání ZO.
Pro vybudování inženýrských sítí (voda, plyn, kanalizace, elektr.) by musela obec vykoupit
od vlastníků pozemků část tak, aby vznikl koridor o šířce 11,5 m, protože cesta v majetku
obce není dostatečně široká. Jedná se cca o 1590 m².
Na schůzce s vlastníky pozemků v uvedené lokalitě, která se konala 15. 9. 2016, představil
ing. Bílý první návrh zástavby – jedná se o tzv. ulicovou zástavbu. Zastupitel P. Holcman si
vyžádal zpracování tzv. kobercové zástavby. Jako výhoda se jeví navýšení počtu domů a
snížení výměr zahrad, nižší zábor zemědělské půdy vzhledem k vytvoření možností bydlení.
Finanční srovnání obou variant zástavby (ing. Bílý): Varianta B – Ulice – cca 230 m koridoru
= cca 6.400 tis. Kč. Varianta C – kobercová zástavba – celkem cca 460 m koridoru = cca
12.900 tis. Kč. Je třeba rozhodnout o typu zástavby a způsobu odkanalizovaní dané lokality.
Usnesení č. 11/13/2016
Zastupitelstvo obce Skoronice se usneslo, že na další jednání o územní studii předloží
vedení následující informace:
- rozklíčování částek nákladů na jednotlivé varianty (jaké náklady zahrnují)
- podrobnosti k budování sítí (náklady, vlastnictví)
- konzultovat s právníkem smlouvy (smlouvy o smlouvě budoucí) o prodeji části
pozemků na sítě
- vyčíslení příspěvku stavebníků za připojení na inženýrské sítě

K bodu č. 12. Informace o dokončených projektech a přípravě žádostí o dotační
podporu projektů v roce 2017
INVESTIČNÍ DOTOVANÉ PROJEKTY
Výměna střechy nad presbytářem kostela sv. Floriána - projektovaná cena na výměnu
krovů a střechy kostela činila 417 000,- Kč, ve výběrovém řízení zvítězila firma H+B Vsetín
s nabídkou 414 000,-, tuto částku firma za provedené práce fakturovala. Dotace SZIF činila
287 000,- Kč. V měsíci červenci byla stavba zkolaudována. Na opravách střechy kostela se
bude pokračovat i v příštích letech. Firma H+B Vsetín zpracuje projektovou dokumentaci a
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rozpočet na výměnu krovů a střešní krytiny nad lodí kostela . V lednu 2017 se vyřídí stavební
povolení a v případě, že bude znovu vypsaný dotační titul na opravy kostelů, zpracujeme a
podáme žádost o dotaci na SZIF.
Vybudování nové čelní zdi hřbitova - projektovaná cena na rekonstrukci čelní zdi hřbitova a
výměnu tvarovek na nejvíce poškozených polích boční zdi činila 929 563,- Kč. Ve
výběrovém řízení zvítězila firma Kala s.r.o. Kyjov s nabídkou ve výši 859 511,- Kč.
Uznatelné náklady dle podmínek dotace činily 828 395,-. 70% výše dotace SZIF bude ve výši
580.000,- Kč. Fakturace dodavatele včetně nových polí byla ve výši 938 955,- Kč. Pokud
bude v příštím roce vypsaný stejný nebo obdobný dotační titul, bude se v rekonstrukci
hřbitovní zdi pokračovat. Postupné vybudování bočních zdí a zadní zdi předpokládáme z
červených cihel bez kovových aplikací.
Rekonstrukce prostranství před bývalou školou -projektovaná cena na tuto realizaci byla
650.000,- Kč. Výběrového řízení na zhotovitele se účastnilo 6 firem, nejlepší nabídku podala
firma Inženýrské stavby Hodonín. Parkovací místa a chodník byly vybudovány za 406.705,Kč, z toho 200.000,- Kč pokryla dotace od JMK. Zbývající část chodníku k obchodu
vybudovala firma na náklady obce za částku 207.745,- Kč.
Místo pasivního odpočinku - rekonstrukce prostranství a mobiliáře před obchodem realizaci tohoto projektu umožnila podpora dotačního titulu SZIF ve výši 70% uznatelných
nákladů. Celkové náklady na rekonstrukci prostranství činily 143.000,-, výše dotace 93.150,Kč vycházela z uznatelných nákladů. Větší část všech neuznatelných nákladů (likvidace
původního mobiliáře, kácení stromů, úprava terénu, renovace rámů laviček výsadba) byla
řešena formou brigády členů vinařského spolku a prací obecních zaměstnanců. Na provedení
prací, které tvořily uznatelnou část nákladů, se podílely Inženýrské stavby Hodonín vybudování zpevněné plochy a usazení nosníků pergoly, tesařské a stolařské práce provedla
firma Marek Nedvědický, Vacenovice.
Prodloužení chodníku od hřbitova směrem na Hovolány - Padesátimetrový úsek chodníku
propojil stávající chodník před hřbitovem s ulicí Hovolány. Rozpočtovaná cena činila
197.000,- Kč, vítězná firma z výběrového řízení Inženýrské stavby Hodonín nabídla částku
125.447,-Kč.
Chodník podél silnice - realizací tohoto projektu byl vybudovaný stometrový úsek nového
chodníku od Dovrtilového k Lungovému č.p. 110. Výše projektovaného rozpočtu činila
443.000,- Kč, vítězná firma Čejka Mutěnice, nabídla ve výběrovém řízení částku 313.117,Kč. Realizaci tohoto projektu podpořil Státní fond dopravní infrastruktury dotací ve výši 85%
skutečných nákladů, což představuje částku cca 263.000,- Kč.

NEINVESTIČNÍ DOTOVANÉ PROJEKTY:
Dotace JMK na záchovná opatření památky UNESCO - 90 % dotace Jihomoravského
kraje nám umožnila zakoupení 13 ks pivních setů, vydání stolního kalendáře věnovaného
fotografiím a vyvolávkám z historie jízdy králů, uspořádání výstavy "Na krála, matičko na
krála" a soutěže škol mikroregionu ve znalosti tradic a zvyků v novodvorských obcích.
Pořízením dalších 2 krojů se rozšířil krojový fond obce. Celkové náklady projektu jsou
90.000,- Kč, dotace činí 81.000,- Kč.
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Vybavení obecní knihovny novými regály - tento projekt podpořil Jihomoravský kraj
z programu rozvoje venkova částkou 25.000,- Kč. Celkové náklady projektu byly 72.000,-Kč.
Původní kovové regály svou konstrukcí a úložnou plochou nevyhovovaly rozsahu knižního
fondu a neumožňovaly jeho rozdělení podle druhů literatury.
DALŠÍ PRÁCE OD MINULÉHO JEDNÁNÍ ZASTUPITESTVA OBCE:
Zpevnění komunikace pod kanalizační vpustí na Macháčku - firma Inženýrské stavby
Hodonín zpevnila komunikaci pod kanalizační vpustí položením dvou panelů a obetonováním
okolí vpustě a nájezdu na kanalizační vpusť.

Oprava mlatového chodníku v parčíku u silnice - firma Čejka, Mutěnice zajistila zpevnění
mlatového chodníku odebráním stávajícího povrchu a výměnou horní vrstvy chodníku za
hrubší materiál položený v nižší vrstvě. Tato oprava by měla zajistit zpevnění pochozí plochy
a bezproblémové užívání chodníku.
PRÁCE ZAJIŠŤOVANÉ ZAMĚSTNANCI OBCE:
- terénní a sázení práce při rekonstrukci parčíku před hospodou
- oprava obložení schodů pódia na Lúkách
- oprava a zabezpečení šachet vodovodních přípojek proti zatékání vody
- spolupráce při přípravě výstavy a společenských akcích organizovaných obcí
- montáž laviček a stolů při realizaci projektu rekonstrukce před hospodou
- údržba a nátěry obecního mobiliáře.
- ořez stromů a keřů na obecních pozemcích a pravidelná údržba obecní zeleně.
Usnesení č. 12/13/2016
ZO Skoronice bere na vědomí informace o dokončených projektech a přípravě žádostí o
dotační podporu projektů v roce 2017.

K bodu č. 13. Informace o průběhu komplexních pozemkových úprav
Ve dnech 4. -14. října 2016 byly zahájeny terénní práce na komplexní pozemkové úpravě v
katastru obce Skoronice. Za účasti majitelů pozemků proběhlo šetření obvodů pozemkové
úpravy v katastru, které stanovilo obvody pozemkových celků, které budou součástí
pozemkové úpravy a vyloučilo obvody, jichž se úprava nedotkne.
Protože nebyla naplněna podmínka pozemkového úřadu-souhlas všech vlastníků pozemků byla z pozemkových úprav vyjmuta lokalita Vinohrádky. Do pozemkové úpravy vstoupí
pouze komunikace kolem sklepů, která dnes leží v části na soukromých parcelách. Z důvodu
chyby,
která vznikla při digitalizaci katastru v trati Zelničky, byla z poz. úprav vyjmuta i tato lokalita
a hranice obvodu se posunula na pravou stranu bývalého náhonu, do trati Široké. Chybu, která
zapříčinila posun vlastnických vztahů v trati Zelničky, způsobil katastrální úřad a nyní pracuje
na jejím odstranění.
Realizátor pozemkových úprav firma Geoport Opava zpracuje do začátku prosince mapové
podklady pro další jednání, pravděpodobně začátkem prosince proběhne shromáždění všech
majitelů pozemků v katastru, na němž budou seznámeni s dalším postupem při realizaci
pozemkových úprav.
Usnesení č. 13/13/2016
ZO Skoronice bere na vědomí informace o průběhu komplexních pozemkových úprav
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K bodu č. 14. Akce obce a mikroregionu do konce roku
Starostka seznámila přítomné s akcemi, které pořádal Mikroregion Nový Dvůr a Obec
Skoronice.
V rámci mikroregionu byly uskutečněny akce Setkání seniorů v Miloticích, Návštěva starostů
z mikroregionu Hornolidečsko, akce Do Skoronic za králem – setkání škol našeho
mikroregionu v rámci výstavy „Na krála, matičko, na krála“ , Trh místních produktů,
Burčákové putování
Akce do konce roku: Silvestrovský pochod za prasátkem do Vlkoše – téma „Z muzikálu do
muzikálu“ (Skoronice mají muzikál Balada pro banditu)
V rámci obce se uskutečnily v říjnu setkání s jubilanty a beseda s důchodci. Do konce roku
nás čekají hody (5. a 6. listopadu) a vánoční zpívání (17. prosince).
Usnesení č. 14/13/2016
ZO Skoronice bere na vědomí akce obce a mikroregionu Nový Dvůr do konce roku
2016.

K bodu č. 15. Žádosti a podněty občanů
Dne 15. 9. 2016 podal žádost ing. Petr Lunga o finanční příspěvek na vybudování chodníku před
domem čp. 152, dne 21. 9. 2016 podala žádost ing. Jarmila Žůrková o finanční příspěvek na
vybudování chodníku před domem čp. 151.

Obec přispěla na vybudování chodníku p. Lubomíru Plachému a Josefu Ingrovi č. 133,
částkou 4.000,- Kč po předložení dokladů za materiál. Chodníky jsou v majetku obce,
iniciativou občanů bude zlepšena jejich kvalita i vzhled.
Usnesení č. 15/13/2016
ZO Skoronice schvaluje finanční příspěvek na zámkovou dlažbu ve výši Kč 4.000,- pro
ing. Petra Lungu, Skoronice 152. Částka bude vyplacena v hotovosti po předložení
dokladů za materiál.
Hlasování č. 6: pro 7, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. 16/13/2016
ZO Skoronice schvaluje finanční příspěvek na zámkovou dlažbu ve výši Kč 4.000,- pro
ing. Jarmila Žůrkovou, Skoronice 151. Částka bude vyplacena v hotovosti po předložení
dokladů za materiál.
Hlasování č. 7: pro 7, proti 0, zdržel se 0

Dne 12. 10. 2016 podal žádost o prodej, případně pronájem obecního pozemku p.č. 641/1
v k.ú. Skoronice o výměře 340 m2 (pozemek sousedící s pozemkem 640/1, jehož vlastníkem
je žadatel) ing. Jan Vašíček, Mezi Mlaty 804/30, Kyjov. Obec pozemek prodávat nechce, ZO
navrhuje pozemek žadateli pronajmout.
Usnesení č. 17/13/2016
ZO Skoronice bere na vědomí žádost o Ing. Jana Vašíčka o prodej nebo pronájem
pozemku p.č. 641/1 v k.ú. Skoronice o výměře 340 m2 a pověřuje starostku vyvěsit
záměr obce o pronájmu uvedeného pozemku.
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Dne 18. 10. 2016 podala žádost Marta Ingrová, čp. 170 o prodej pozemku p.č. 224/98 v k.ú.
Skoronice o výměře 92 m2 která se nachází vedle jejího rodinného domu a využívají tento
prostor k parkování.
Usnesení č. 18/13/2016
ZO Skoronice bere na vědomí žádost o prodeji pozemku p.č. 224/98 v k.ú. Skoronice o
výměře 92 m2 a pověřuje starostku vyvěsit záměr o prodeji uvedeného pozemku.
K bodu č. 16. Různé
Starostka informovala přítomné o novele zákona o přestupcích a možnostech obce v této
oblasti.
Na závěr starostka poděkovala všem přítomným za účast a ve 20.10 hodin zasedání ukončila.
Zapsala:
Ověřovatelé zápisu:

Marie Řiháková
ing. Marie Horehleďová
Pavel Bíla

ing. Marie Půčková, starostka

Ve Skoronicích 20. 10. 2016
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