Zápis
z 15. zasedání zastupitelstva obce Skoronice konaného dne 6. 3. 2017 od 17.00 hodin
Přítomni: ing. Marie Půčková, Jan Grombíř, Pavel Bíla, ing. Marie Horehleďová, Petr
Holcman, Lukáš Plachý

K bodu č. 1. Zahájení, schválení programu a kontrola usnesení
Zasedání zahájila starostka 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 původně navrženým programem a navrhla změnu programu:
k bodu č. 8 přidat Rozpočtové opatření číslo 2/2017, a změnu bodu č. 12 Projednání a
schválení možnosti reciprocity s JMK na Schválení smlouvy s SDH a Provozní řád HZ.
Změněný program byl jednohlasně schválen.
Program původní:
1. Zahájení, schválení programu a kontrola usnesení
2. Schválení ověřovatelů zápisu a zapisovatelky
3. Hospodaření obce ke 31.12 2016
4. Hospodaření obce ke 30.1.2017
5. Novela rozpočtové skladby
6. Rozpočtové opatření č. 14/2016
7. Rozpočtové opatření č. 15/2016
8. Rozpočtové opatření č. 1/2017
9. Schválení výsledků inventarizace obecního majetku k 31. 12. 2016
10. Projednání návrhu na prodej nepoužívaného drobného dlouhodobého hmotného majetku
11. Schválení rozpočtu r. 2017 a střednědobého výhledu rozpočtu 2018-2019 MŠ Skoronice
12. Projednání a schválení možnosti reciprocity s JMK
13. Vyhlášení dotačního řízení pro spolky
14. Informace o připravovaných projektech a podaných žádostech o dotace
15. Informace o VPP a veřejné službě
16. Změna nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev
17. Žádosti a podněty občanů
18. Různé
Program změněný:
1. Zahájení, schválení programu a kontrola usnesení
2. Schválení ověřovatelů zápisu a zapisovatelky
3. Hospodaření obce ke 31. 12. 2016
4. Hospodaření obce ke 30. 1. 2017
5. Novela rozpočtové skladby
6. Rozpočtové opatření č. 14/2016
7. Rozpočtové opatření č. 15/2016
8. Rozpočtové opatření č. 1/2017 + 2/2017
9. Schválení výsledků inventarizace obecního majetku k 31. 12. 2016
10. Projednání návrhu na prodej nepoužívaného drobného dlouhodobého hmotného majetku

11. Schválení rozpočtu r. 2017 a střednědobého výhledu rozpočtu 2018-2019 MŠ Skoronice
12. Schválení Smlouvy s SDH a Provozní řád HZ
13. Vyhlášení dotačního řízení pro spolky
14. Informace o připravovaných projektech a podaných žádostech o dotace
15. Informace o VPP a veřejné službě, ostatní práce v obci
16. Změna nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev
17. Žádosti a podněty občanů
18. Různé
Usnesení č. 1/15/2017
ZO Skoronice schvaluje změněný program v uvedeném znění.
Hlasování č. 1: pro 7, proti 0, zdržel se 0

Kontrola usnesení ZO ze 13. 12. 2016
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. – řeší bod 12 programu ZO 6.3..
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. – vyplaceno na konci prosince 2016 po předložení dokladů.
Usnesení č. 11a/14/2016
ZO Skoronice schvaluje Dodatek č.1 ke Smlouvě o vytvoření DSO Severovýchod a schvaluje
úplné znění Smlouvy o vytvoření DSO Severovýchod.
Usnesení č. 11b/14/2016
ZO Skoronice schvaluje Dodatek č.1 ke Stanovám DSO Severovýchod a schvaluje úplné
znění Stanov DSO Severovýchod.
Výpisy usnesení odeslány ing. Svobodovi.
Usnesení č. 12/14/2016
ZO Skoronice schvaluje:
nákup pozemků od uvedených občanů za cenu 100,- Kč/m2
Kupní smlouvu s Lubomírem Plachým, Skoronice čp. 116 na částku 9.900,- Kč
Kupní smlouvu s Antonínem Dovrtilem, Skoronice čp. 166 na částku 6.100,- Kč
Kupní smlouvu se Stanislavem Ingrem, Skoronice čp. 20 na částku 3.200,- Kč s věcným
břemenem – užívání.
ZO Skoronice bere na vědomí platbu poplatku za návrh na vklad a daně z nabytí nemovitosti
a pověřuje starostku podpisem uvedených kupních smluv. – Smlouvy podepsány, pozemky
na katastru přepsány na obec, kupní ceny budou zaplaceny začátkem března 2017, je
třeba podat přiznání k dani z nabytí nemovitosti.
Usnesení č. 13/14/2016
ZO Skoronice souhlasí s převodem částí pozemku p.č. 703/1, k. ú. Skoronice. Na pozemku,
který je ve vlastnictví JMK, byl vybudovaný chodník a dle GP č. 392-304/2016 a GP 391-

303/2016 obdržely tyto části původního pozemku parcelní číslo 703/14 a 703/17. Pozemek
p.č. 703/14 o výměře 143 m2 a pozemek p.č. 703/17 o výměře 1 m2 bude bezúplatně
převedený do vlastnictví obce do 6 měsíců od doručení dokumentace současnému vlastníkovi
pozemku. – předán výpis usnesení + související požadované dokumenty na SUS JMK.
SUS nejdříve požadovala ještě reciprocitu – výměnu našich pozemků za ty, která nám
bezplatně JMK převede. Odbor dopravy JMK a majetkoprávní oddělení JMK
reciprocitu nepožadují. Doklady zaslány znovu na SUS JMK s komentářem.
Usnesení č. 14/14/2016
ZO Skoronice schvaluje:
a) Prodej pozemků za cenu 100,- Kč/m2 , pronájem pozemku za 200,- Kč/rok
b) Schvaluje Návrh smlouvy o pronájmu (pachtu) pozemku parc. č. 641/1 trať Malé
příčky, k.ú. Skoronice ing. Janu Vašíčkovi, Kyjov, Mezi Mlaty 804/30 a pověřuje
starostku podpisem smlouvy – podepsáno, návrh na vklad na katastru
c) Schvaluje návrh smlouvy o prodeji pozemku parc. č. 224/98 o výměře 92 m2
Hovolány, k.ú. Skoronice, Martě Ingrové ml, Skoronice 170 a pověřuje starostku
podpisem smlouvy – podepsáno, návrh na vklad na katastru.
d) Schvaluje návrh smlouvy o prodeji pozemku o výměře 18 m2, vyčleněného

geometrickým plánem z pozemku parc. č.206/1, k.ú. Skoronice, Pavlu Kosíkovi,
Skoronice č. 67 a po obdržení geometrického plánu zaplaceného P. Kosíkem pověřuje
starostku podpisem smlouvy. – podepsáno, návrh na vklad na katastru
Usnesení č. 16/14/2016
ZO Skoronice schvaluje odměny členům výborů, kteří nejsou členy ZO, ve výši Kč 1.000,-,
splatné v měsíci prosinci 2016 pro: R. Ticháčkovou, Skoronice čp. 83 a M. Chytila Skoronice
čp. 114 – vyplaceno 15.12.2016.
Usnesení č. 17/14/2016
ZO Skoronice schvaluje darovací smlouvu – příspěvek pro MAS Kyjovské Slovácko
v pohybu ve výši 10.460,- Kč za rok 2016 a pověřuje starostku podepsáním smlouvy. –
smlouva podepsána a předána v Kyjově do pošt. schránky MAS, částka poukázána
z účtu obce 14. 12. 2016.
Usnesení č. 21/14/2016
ZO Skoronice schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene č.: HO-014330041117/001
s firmou EON na rozšíření NN, Machálek, k.ú. Osvětimany. Pověřuje starostku podepsáním
smlouvy. - P. Kubíčkové z MDP Geo poslány č. usnesení, pověř. osoba, č. účtu u KB –
zanese je do smlouvy a zašle kompletní k podpisu. (Smlouvou o smlouvě budoucí č.
1030018255/001 se obec zavázala k podepsání této smlouvy o VB).
K bodu č. 18. Informace o územní studii lokality Přední kusy
Starostka obce seznámila přítomné s informacemi od RWE, VaK a EON ohledně možností
budování a financování inženýrských sítí v lokalitě Přední kusy. Člen zastupitelstva Lukáš
Plachý přednesl výsledky konzultace variant zástavby v lokalitě. Vedení zjistí další
informace, požadované zastupitelstvem obce na minulém zasedání. Problematice bude
věnováno v roce 2017 mimořádné zasedání ZO a setkání s vlastníky.

Starostka navrhuje pracovní schůzku ZO na 4. 4. 2017 od 16.00 hodin, jejíž součástí by
byla obchůzka po katastru obce a prohlídka dotčené lokality. Do poloviny března
proběhne jednání s obcemi, které řešily výstavbu nových lokalit (Svatobořice-Mistřín,
Vacenovice)

K bodu č. 2. Schválení ověřovatelů zápisu a zapisovatelky
Starostka navrhla jako ověřovatele zápisu Lukáše Plachého a Marka Vašíčka, jako
zapisovatelku Marii Řihákovou.
Usnesení č. 2/15/2017
ZO Skoronice schvaluje ověřovatele zápisu Lukáše Plachého a Marka Vašíčka, jako
zapisovatelku Marii Řihákovou.
Hlasování č. 2: pro 7, proti 0, zdržel se 0

K bodu č. 3. Hospodaření obce k 31. 12. 2016
Stavy účtů a pokladny
Konečný zůstatek u KB
ČMZRB
ČNB
ČNB
Stav pokladny
Příjmy
Výdaje
Úvěry
ČMZRB na kanalizaci
KB na předfinancování

1.066.250,24 Kč
634,03 Kč
871,72 Kč
424,80 Kč
0
Kč
10.070.492,51 Kč
10.168.415,81 Kč

2.821.210,- Kč
splacen, úroky činily 1.796,64 Kč,-

Závazky vůči Svazku obcí Kelčany, Milotice, Skoronice, Vacenovice, Vlkoš
Splátka půjčky SFŽP na ČOV
88.740,- Kč ročně x 5,5 = zaokr. 490.000,- + úroky
Příjmy z rozpočtového určení daní v roce 2016:
schválený rozpočet příjmů RUD roční
5073 tis. Kč
skutečně získané příjmy z RUD k 31.12.
5605 tis. Kč
Z uvedeného vyplývá, že skutečná výše příjmů byla vyšší o 10,5 %, tj. o 532 tis. Kč, než
plánovaná. Ve srovnání se skutečnými příjmy roku 2015 a 2014 jsme z rozpočtového určení
daní získali o 931 tis. Kč více než v roce 2015 a o 478 tis. Kč víc než v roce 2014 (nárůst
vykázaly všechny druhy příjmů RUD kromě odvodů z výherních automatů).
Usnesení č. 3/15/2017
ZO Skoronice bere na vědomí hospodaření obce Skoronice k 31. 12. 2016.

K bodu č. 4. Hospodaření obce k 30. 1. 2017
Stav finančních prostředků a srovnání plánovaných a skutečných příjmů RUD k 31. 1. 2017 je
následující:
Stav běžného účtu u KB k 31.1. 2017
1.229 tis. Kč.
schválený rozpočet příjmů RUD roční
5.395 tis. Kč
plánované průměrné příjmy RUD na 1 měsíc
450 tis. Kč
skutečně získané příjmy z RUD k 31.1.
398 tis. Kč
Z uvedeného vyplývá, že v lednu jsme obdrželi 88,6 % plánovaných měsíčních příjmů, tj o 51
tis. Kč méně. Celkové skutečné příjmy včetně poplatků a ostatních příjmů činily 588 tis. Kč,
výdaje 416 tis. Kč. Stav úvěru ani závazku vůči Svazku se nezměnil (viz bod 3.)
Usnesení č. 4/15/2017
ZO Skoronice bere na vědomí hospodaření obce k 31. 1. 2017.

K bodu č. 5. Novela rozpočtové skladby
Dne 1. 1. 2017 vstoupila v platnost novela vyhlášky 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě,
jedná se o novelu, která byla zveřejněna ve Sbírce zákonů ČR až v závěru roku 2016, tj.
v době, kdy již naše obec měla schválený rozpočet na rok 2017 a který byl sestaven dle platné
rozpočtové skladby pro rok 2016. Je-li rozpočet schválen v prosinci 2016, dle rozpočtové
skladby před novelizací, je třeba ho bez zbytečného odkladu po začátku roku upravit tak,
aby byl s novelizovanou rozpočtovou skladbou v souladu. Proto se schválený rozpočet
upraví a použijí se nové položky / paragrafy/, o této změně se vytvoří záznam s legendou
a ZO vezme tuto opravu na vědomí.
Usnesení č. 5/15/2017
ZO Skoronice bere na vědomí opravu schváleného rozpočtu na základě novelizace
rozpočtové skladby platné od 1. 1. 2017.

K bodu č. 6. Rozpočtové opatření č. 14/2016
Starostka seznámila přítomné s rozpočtovým opatřením číslo 14/2016 – navýšení příjmů i
výdajů o 300.000,- Kč, starostka výše uvedené rozpočtové opatření schválila dne 14. 12.
2016, z toho důvodu ZO bere na vědomí.
Usnesení č. 6/15/2017
ZO Skoronice bere na vědomí rozpočtové opatření číslo 14/2016 – navýšení příjmů i
výdajů o 300.000,- Kč.

K bodu č. 7. Rozpočtové opatření č. 15/2016
Starostka seznámila přítomné s rozpočtovým opatřením číslo 15/2016 – navýšení příjmů i
výdajů o 250.000,- Kč, starostka výše uvedené rozpočtové opatření schválila dne 30. 12.
2016, z toho důvodu ZO bere na vědomí.

Usnesení č. 7/15/2017
ZO Skoronice bere na vědomí rozpočtové opatření číslo 15/2017 – navýšení příjmů i
výdajů o 250.000,- Kč.

K bodu č. 8. Rozpočtové opatření č. 1/2017 a 2/2017
Starostka seznámila přítomné s rozpočtovým opatřením číslo 1/2017 – navýšení příjmů i
výdajů o 30.000,- Kč, starostka výše uvedené rozpočtové opatření schválila dne 2. 1. 2017,
z toho důvodu ZO bere na vědomí.
Usnesení č. 8/15/2017
ZO Skoronice bere na vědomí rozpočtové opatření číslo 1/2017 – navýšení příjmů i
výdajů o 30.000,- Kč.
Dále starostka seznámila přítomné s rozpočtovým opatřením číslo 2/2017 – navýšení příjmů i
výdajů o 0 Kč, starostka výše uvedené rozpočtové opatření schválila dne 13. 2. 2017, z toho
důvodu ZO bere na vědomí.
Usnesení č. 9/15/2017
ZO Skoronice bere na vědomí rozpočtové opatření číslo 2/2017 – navýšení příjmů i
výdajů o 0 Kč.

K bodu č. 9. Zpráva UIK a schválení výsledků inventarizace obecního majetku k 31. 12.
2016
Starostka seznámila přítomné se zprávou Ústřední inventarizační komise a s výsledky
inventarizace obecního majetku k 31. 12. 2016. K výše uvedenému nebyly žádné připomínky.
Usnesení č. 10/15/2017
ZO Skoronice schvaluje Zprávu UIK obce o provedené inventarizaci majetku obce k 31.
12. 2016.
Hlasování č. 3: pro 7, proti 0, zdržel se 0

K bodu č. 10. Projednání návrhu na prodej nepoužívaného drobného dlouhodobého
hmotného majetku
Při inventarizaci majetku byl zjištěn nepotřebný drobný dlouhodobý majetek. Jedná se o
funkční CD přehrávač JVS XL V 130 z roku 1998 a o funkční dynamický mikrofon UNI
z roku 1998 . Obě věci byly pro nepotřebnost a nevyužitelnost navrženy k prodeji.
Dále starostka upozorňuje na reprobox + mikrofon z roku 2006, který nefunguje. Po opravě
vystavila opravující firma doklad, že je aparatura neopravitelná a doporučuje pořídit novou.
Usnesení č. 11/15/2017
ZO Skoronice schvaluje
- Prodej CD přehrávače JVS XL V 130 z roku 1998 (inv. č. 02800200021998) pro
nepotřebnost za cenu 300,- Kč
- Prodej dynamického mikrofonu UNI z roku 1998 (inv. č. 02800200031998) pro
nepotřebnost za cenu 100,- Kč
ZO Skoronice schvaluje nákup nové ozvučovací aparatury – reproboxu.
Hlasování č. 4: pro 7, proti 0, zdržel se 0

K bodu č. 11. Schválení rozpočtu na rok 2017 a Střednědobého výhledu rozpočtu 20182019 MŠ Skoronice
Dne 6. 2. 2017 byly vyhlášeny zákony 23, 24, 25/2017 Sb., které se týkají rozpočtového
hospodaření obcí, dobrovolných svazků a příspěvkových organizací, zřizovaných obcí. Obcím
vzniká povinnosti zveřejňovat kromě schváleného rozpočtu i schválený výhled rozpočtu
(SVR) a schválená rozpočtová opatření. Povinnost se týká také MŠ, příspěvkové organizace
zřízené obcí Skoronice. Návrh rozpočtu MŠ i SVR schvaluje zřizovatel a musí být zveřejněn
na úřední desce 15 dní před schválením. Starostka předkládá tyto dokumenty MŠ ke
schválení. Usnesení č. 12/15/2017
ZO Skoronice schvaluje
- Rozpočet své příspěvkové organizace MŠ Skoronice na rok 2017, zveřejněný na úřední
desce obce od 17. 2. do 6. 3. 2017
- Střednědobý rozpočtový výhled své příspěvkové organizace MŠ Skoronice na rok
2018-2019, zveřejněný na úřední desce obce od 17. 2. 2017 do 6. 3. 2017
Hlasování č. 5. pro 7, proti 0, zdržel se 0

K bodu č. 12. Smlouva s SDH a Provozní řád hasičské zbrojnice
Vzhledem k podnětům členů SDH Skoronice vznikla potřeba vytvořit pravidla pro provoz v
hasičské zbrojnici. Starostka s ohledem na připomínky SDH a JSDH předložila návrh
Provozního řádu HZ a Smlouvu o spolupráci s SDH Skoronice. Klíč od bočního vchodu bude
uložen na OÚ Skoronice a zapečetěn.
Usnesení č. 13/15/2017
ZO schvaluje:
- Smlouvu o spolupráci, uzavřenou mezi obcí Skoronice a SDH Skoronice a pověřuje
starostku obce k podpisu smlouvy
- Provozní řád hasičské zbrojnice ve Skoronicích čp. 36
Hlasování č. 6: pro 7, proti 0, zdržel se 0

K bodu č. 13. Vyhlášení dotací poskytovaných z rozpočtu obce Skoronice na rok 2017
V r. 2017 je na individuální dotace poskytované z rozpočtu obce Skoronice spolkům
vyčleněna částka 100 000,- Kč. Dotace budou poskytnuty podle pravidel stanovených
zastupitelstvem obce na rok 2017 na základě posouzení jednotlivých předložených žádostí.
Po schválení Pravidel pro poskytování individuálních dotací na rok 2017 zastupitelstvem obce
mohou zájemci podávat písemné žádosti na formulářích (ke stažení na webu obce Skoronice)
v obecní kanceláři v termínu od 8. 3. 2017 do 10. 4. 2017.
Usnesení č. 14/15/2017
ZO Skoronice schvaluje Pravidla pro poskytování individuálních dotací z rozpočtu obce
Skoronice na rok 2017. Zájemci mohou podávat písemné žádosti na formulářích (ke
stažení na webu obce Skoronice) v obecní kanceláři v termínu od 8. 3. 2017 do 10. 4.
2017. Na později podané žádosti nebude brán zřetel.
Hlasování č. 7: pro 7, proti 0, zdržel se 0

K bodu č. 14.Informace o připravovaných projektech a podaných žádostech o dotace
Místostarosta jan Grombíř seznámil přítomné o připravovaných projektech a podaných
žádostech o dotace.
1) DOTAČNÍ TITUL MZe -Údržba a obnova stávajících kulturních prvků venkova
a) Výměna krovů a střechy nad hlavní lodí kostela sv. Floriána. V případě obdržení
dotace proběhne kompletní výměna krovů a krytiny nad hlavní lodí kostela.
Projektové náklady stavby
1 310 000,Dotace MZe 700 000,Spolufinancování obce
610 000,80% finančních prostředků potřebných pro spolufinancování je součástí rozpočtu na letošní
rok, předpokládá se mírné sníženi ceny při výběrovém řízení na dodavatele stavby. Vzhledem
k tomu, že termín dokončení projektu a jeho vyúčtování je 30. září 2018, je možné i částečné
financování z rozpočtu r. 2018. Rozhodnutí o dotaci předpokládáme do konce května 2017,
realizaci oprav v létě či na podzim 2017.
b) Boční (severní) zeď hřbitova – Konstrukce zdi bude kopírovat vzhled čelní zdi,
vybudována bude z plných cihel s průhledy ve tvaru kříže v každém třetím poli. Projektová
cena předpokládá vybudování kompletní boční zdi + zadní po budovu smuteční síně.
Rozhodnutí o dotaci předpokládáme do konce května 2017, realizaci oprav v létě či na
podzim 2017.
Projektové náklady stavby
1 300 000,Dotace MZe700 000,Spolufinancování obce
600 000,V rozpočtu obce na r. 2017 je na spolufinancování této stavby vyčleněna částka
300 000,- Kč. Vzhledem k tomu, že je předpokládáno snížení projektové ceny při výběrovém
řízení a možnosti financování z rozpočtu roku 2018 je financování této stavby zajištěno.
DOTAČNÍ TITUL MZe – Vytvoření místa pasivního odpočinku
c) Zpevněná plocha s přístřeškem u rybníka – v případě podpory projektu bude
v sousedství stávajícího přístřešku vybudovaná zpevněná plocha o rozměru 7x 3 metry,
přístřešek se stoly a lavicemi a zabudovaným stojanem na kola.
Projektované náklady stavby
257 000,Dotace MZe 200 000,Spolufinancování obce
57 000,2)DOTAČNÍ TITULY JMK – Program rozvoje venkova
a) Svahová sekačka SPIDER ILD 01G
Tento dotační titul (dotace ve výši 50% nákladů, max. 200.000,- Kč) jsme chtěli původně
využít na zateplení stropu sálu obecního domu-dle vyjádření energetického odborníka uniká
stropem 70 % tepla. Zástupce firmy Chytrá pěna s.r.o. zároveň upozornil na nutnost
posouzení stavu krovů a střešní krytiny před zateplením. Protože posouzení stavu se nám
nepodařilo získat do termínu podávání žádostí o dotace, rozhodli jsme se využít dotační
prostředky k nákupu svahové sekačky na údržbu břehů koryta náhonu. Zateplení stropu
pořídíme z dotace v roce 2018.
Předpokládaná cena sekačky SPIDER ILD 01 s navijákem
417 000,Dotace JMK
200 000,Spolufinancování obce
217 000,Finanční prostředky na spolufinancování projektu jsou součástí rozpočtu na rok 2017

JMK – Podpora v oblasti kultury, nemateriální statky UNESCO

b) Růža pro krála – vydání anglické a německé mutace brožury „Barevný klepot podkov“,
anglické titulky k filmovému záznamu jízdy králů ve Skoronicích, naučná akce o JK pro
děti mateřské školky, informační tabulka na budovu muzea, trička, propag. materiály
Předpokládané náklady projektu
90 000,Dotace JMK
81 000,Spolufinancování obce
9 000,Usnesení č. 15/15/2017
ZO Skoronice bere na vědomí Informace o připravovaných projektech a podaných
žádostech o dotace
NEDOTOVANÉ PRÁCE A PROJEKTY – JARO-LÉTO 2017
Prodloužení vodovodního řádu Zelničky – na projekt bylo vydáno územní rozhodnutí,
v současné době probíhá stavební a vodoprávní řízení. Po nabytí právní moci stavebního
povolení (polovina dubna), vypíšeme výběrové řízení na dodavatele. Součástí zakázky,
jejíž projektovaná cena je cca 700 000,-Kč, bude i realizace kanalizační přípojky obecního
domu.
Realizaci projektu předpokládáme v měsících červen-červenec 2017.
Veřejná prostranství, údržba zeleně – po nástupu pracovníků na VPP v měsíci dubnu
připravujeme obnovu nátěrů veškerého obecního mobiliáře – lavičky, pergola, pumpa na
kanále, zábradlí apod. Zásadní ošetření, sestříhání a prohnojení čeká novou výsadbu v parčíku
u Rajsiglového a u obchodu. Vytištění koryta náhonu – přepad kanalizace.
Přírodní areál Lúky – v rámci přípravy na letní provoz vykácíme náletové dřeviny pod
velkým topolem, údržbou projdou lavičky, dětské a antukové hřiště.
Obecní dům – instalace žaluzií v sále, zpracování statického posudku a stavu krovů a střechy
pro zateplení stropu a půdního prostoru
Chodníky – do poloviny letošního roku musíme vyřídit majetko-právní vztah k pozemku pod
chodníkem od Lungového č.p. 110 po konec dědiny směr Milotice (vlastníkem pozemku je
Jihomoravský kraj) a zajistit stavební povolení na nový chodník tak, abychom do zářijového
termínu měli kompletní dokumentaci pro podání žádosti o dotaci SFDI. V případě obdržení
finanční podpory ve výši 85% uzn. nákladů by realizace proběhla pravděpodobně na jaře roku
2018.
Pozemkové úpravy a územní studie lokality Kusy – práce na obou projektech zahájené
v minulém roce budou pokračovat i letos – v lednu a únoru proběhla revize a změny
názvů pozemkových tratí v katastru obce a jednání o změnách druhů pozemků dle návrhu
projektanta. Výstupy obou aktivit jsou k nahlédnutí v kanceláři OÚ.
Pro pokračování jednání o územní studii Přední kusy připravujeme podklady na základě
zkušeností jiných obcí.

K bodu č. 15. Informace o VPP a veřejné službě, ostatní práce v obci
Obec požádala Úřad práce Hodonín o 1 pracovníka a 1 pracovnici na VPP. Podmínky úřadu
jsou pro letošní rok 3 měsíce evidence na ÚP, smlouvu poskytnou na 6 měsíců, příspěvek
15.000,- /osobu, nejdřívější termín od 1. 4. 2017. Dále ÚP žádá obec o zapojení se do okruhu
poskytovatelů veřejné služby – tzn., že žadatelé o určité sociální dávky (např. příspěvek na
bydlení) jsou povinní odpracovat min. 20 hodin veřejně prospěšných prací. Nejedná se již o
všechny uchazeče o zaměstnání, ale o počet podstatně nižší.
Usnesení č. 16/15/2017
ZO Skoronice bere na vědomí informace o VPP a veřejné službě, ostatní práce v obci

K bodu č. 16. Informace o nařízení vlády č. 37/2003 Sb.
Od 1. 1. 2017 nabylo účinnosti nařízení vlády č. 414/2016, které novelizuje nařízení vlády
č. 37/2003 Sb. o odměnách členům zastupitelstev obcí. Novela zvyšuje maximální hranici
odměn členům zastupitelstev o 4%. Výše měsíční odměny uvolněného člena ZO je dána
zákonem č. 128/2000 Sb. a nařízení vlády č. 37/2003 Sb. ve znění pozdějších předpisů.
O měsíčních odměnách neuvolněných členů ZO rozhoduje zastupitelstvo obce.
ZO Skoronice se jednohlasně usneslo o zachování odměn neuvolněným členům zastupitelstva
ve stávající výši.
Usnesení č. 17/15/2017
ZO Skoronice bere na vědomí novelu č. 352/2015 a schvaluje zachování odměn
neuvolněným členům ZO Skoronice ve výši podle usnesení č. 9/1/2014 ze dne 12. 11.
2014
Hlasování č. 8: pro 7, proti 0, zdržel se 0

K bodu č. 17. Žádosti a podněty občanů
a) Pan Pavel Chytil požádal o prodej obecních pozemků na Dárkách, parc. č. 417/1, 415/17,
414, 412, 413/20 o celkové výměře cca 788 m2. Starostka navrhovala pronájem –
smlouvu o zemědělském pachtu s možností předkupního práva. Zastupitel ZO Marek
Vašíček vznesl protinávrh – prodej pozemků.
Starostka nechala nechala hlasovat nejdříve o protinávrhu – prodeji pozemků.
Hlasování č. 9: prodej pozemku p.č. 417/1, 415/17, 414, 412, 413/20 o celkové výměře cca
788 m2 – pro: 3
Hlasování č. 10: pacht výše uvedených pozemků: pro 4
Usnesení č.18/15/2017
ZO Skoronice pověřuje starostku zjistit použitelnost pozemku při pozemkových
úpravách. ZO rozhodne o pronájmu nebo prodeji po zjištění informací na dalším
zasedání ZO.
b) Pan Radomil Ingr, Skoronice 139 žádá o souhlas s vybudováním parkovací plochy před
provozovnou Servisu Terra-Vari. Část parkovací plochy (34,5 m2) by byla na obecním
pozemku č. 256/2.
Usnesení č.19/15/2017
ZO Skoronice souhlasí s vybudováním parkovací plochy před provozovnou Sevisu
Terra-Vari i s tím, aby část parkovací plochy (34,5 m2) by byla na obecním pozemku

parc. č. 702. Pozemkem prochází obecní kanalizace a obec si vyhrazuje právo přístupu
ke kanalizaci v případě nutnosti oprav.
Hlasování č. 11: pro 7, proti 0, zdržel se 0

K bodu č. 18. Různé
Řešení záměru těžby štěrkopísku v blízkosti prameniště Bzenec
Na 9. zasedání ZO v únoru 2016 řešilo ZO Skoronice Žádost Vak, a.s. Hodonín, o projednání
záměru těžby štěrkopísku v blízkosti prameniště Bzenec. Vedení a.s. Vak hodonín se na své
akcionáře obracel se žádostí o podpoření jejich snahy o ochranu prameniště Bzenec komplex,
které je nejvýznamnějším zdrojem pitné vody v našem regionu. Štěrkopísek by se těžil jen 0,5
km od prameniště. Těžba představuje riziko pro zásobování našeho regionu pitnou vodou. ZO
přijato toto usnesení:
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.
Kauza bohužel stále není dořešena, v současnosti se jedná o stanovení hranic vydobývacího
prostoru, pokud by byly stanoveny, nemusí se podařit těžbu zastavit.
Vak si zadal zpracovat znalecký posudek Geotestem Brno a ten prokázal tvrzení, že
otevření hladiny podzemní vody v předmětném území bude velkým rizikem pro prameniště
Bzenec – Komplex. Zásadní dopady záměru se projeví na území Jihomoravského kraje, proto
je třeba, aby v procesu povolování figurovala KHS JmK – zatím situaci totiž řeší KHS
Zlínského kraje, které se dopad na obyvatelstvo netýká. Starostové dotčených obcí navrhli na
setkání akcionářů Vak a.s., aby obce vyvíjeli administrativní tlak formou podnětů na dotčené
orgány (viz níže uvedené usnesení) a doporučili celou záležitost medializovat.
Usnesení č. 20/15/2017
ZO Skoronice, v návaznosti na dříve vydané usnesení deklarující zásadní nesouhlas se
záměrem těžby štěrkopísku v k.ú. Uherský Ostroh, zmocňuje starostku Ing. Marii
Půčkovou k zastupování v navazujících procesech a správních řízeních týkajících se
záměru předmětné těžby.
Hlasování č. 12: pro 7, proti 0, zdržel se 0
Ostatní informace
Starostka seznámila přítomné s provozními záležitostmi obce (ořez stromů, který se loni
neuskutečnil) a s informacemi o nemovitostech, o které měla obec zájem.
Na závěr starostka poděkovala všem přítomným za účast a v 19,45 hodin zasedání ukončila.
Ověřovatelé zápisu:

Lukáš Plachý
Marek Vašíček

Ing. Marie Půčková
starostka

Zapsala: Řiháková
Ve Skoronicích 10. 3. 2017

