Zápis
ze 14. zasedání zastupitelstva obce Skoronice konaného dne 13. 12. 2016 od 17,00 hodin
Přítomni: ing. Marie Půčková, Jan Grombíř, ing. Marie Horehleďová, Marek Vašíček, Petr
Holcman, Pavel Bíla, 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 rozšířit program o
bod č. 21 Projednání a uzavření smlouvy o věcném břemeni s EON – k.ú. Osvětimany, zřízení
NN, Machálek. Program rozšířený o bod č. 21 byl jednohlasně schválen v tomto znění:
1. Zahájení, schválení programu a kontrola usnesení
2. Schválení ověřovatelů zápisu a zapisovatelky
3. Hospodaření obce k 30. 11. 2016
4. Rozpočtové opatření č. 12/2016
5. Rozpočtové opatření č. 13/2016
6. Zpráva kontrolního a finančního výboru
7. Projednání a schválení rozpočtu obce na rok 2017
8. Projednání a schválení rozpočtového výhledu obce na roky 2018-20
9. Vyhlášení inventarizace majetku obce k 31. 12. 2015 a schválení inventarizačních komisí
10. Návrh rozpočtu DSO Severovýchod na rok 2017
11. Schválení úprav smlouvy a stanov DSO Severovýchod
12. Projednání a schválení návrhu kupních smluv s občany - pozemky pod chodníky
13. Souhlas s nabytím majetku od JMK – pozemek č. 703/14 pod chodníky
14. Projednání návrhů smluv k záměrům č. 5-7/2016 o prodeji a pronájmu
15. Bilance prací roku 2016 a příprava projektů na rok 2017
16. Projednání odměn členům výborů, kteří nejsou členy ZO
17. Projednání a schválení příspěvku pro MAS Kyjovské Slovácko v pohybu
18. Informace o územní studii lokality Přední kusy
19. Žádosti a podněty občanů
20. Různé
21. Projednání a uzavření smlouvy o věcném břemeni s EON – k.ú. Osvětimany, zřízení NN,
Machálek
Usnesení č. 1/14/2016
ZO Skoronice schvaluje navržený program rozšířený o bod č. 21.
Hlasování č. 1: pro 7, proti 0, zdržel se 0
Kontrola usnesení:
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.
Uskutečněno. Podán návrh na katastr. Zároveň byl uskutečněn nákup pozemku parc. č.
208/4 o výměře 65 m² (hřbitov) a parc.č. 236/2 o výměře 104 m² (cesta podél hřitova) do
majetku obce, který schválilo ZO na svém 10. zasedání usnesením č. 15/10/2016.

Usnesení č. 21/11/2016
ZO Skoronice schvaluje poskytnutí 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, finanční prostředky poukázány na účet vinařského spolku dne 6.12.2016.
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. – zatím neuskutečněno.
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. – podepsáno.
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. 383215/2016. Pověřuje starostku podpisem smlouvy. - podepsáno
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
Informace zařazeny v Různém.
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. – zatím nepředložil doklady
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. – vyplaceno po předložení dokladů.

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. – vyvěšen záměr č. 5/2016

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 – vyvěšen
záměr č. 6/2016.
K bodu č. 2. Schválení ověřovatelů zápisu a zapisovatelky
Starostka navrhla jako ověřovatele zápisu Jana Grombíře a Petra Holcmana, jako
zapisovatelku Marii Řihákovou.
Usnesení č. 2/14/2016
ZO Skoronice schvaluje ověřovatele zápisu Jana Grombíře a Petra Holcmana, jako
zapisovatelku Marii Řihákovou.
Hlasování č. 2: pro 7, proti 0, zdržel se 0
K bodu č. 3: Hospodaření obce k 30. 11. 2016
Starostka seznámila přítomné s hospodařením obce k 30. 11. 2016. Stav finančních
prostředků, srovnání příjmů rozpočtového určení daní oproti roku 2014 a 2015. Schválený
rozpočet příjmů RUD roční
5073 tis Kč
skutečné příjmy z RUD k 30. 11. 2016 4909 tis Kč
Plánovaná výše příjmů je vyšší o 5%, což je cca 257 tis. Kč. Ve srovnání se skutečnými
příjmy roku 2015 a 2014 jsme z rozpočtového určení daní získali o 235 tis. Kč více než
v loňském roce a o 218 tis. Kč méně než v roce předloňském. Úvěr na předfinancování
projektů ve výši 960.000,- byl celý splacen, úrok z něj činil 1800,- Kč.
Usnesení č. 3/14/2016
ZO Skoronice bere na vědomí hospodaření obce k 30. 11. 2016
K bodu č. 4. Rozpočtové opatření č. 12/2016
Starostka seznámila přítomné s rozpočtovým opatřením číslo 12/2016 – navýšení příjmů i
výdajů o 0 Kč, starostka výše uvedené rozpočtové opatření schválila dne 5. 10. 2016, z toho
důvodu ZO bere na vědomí.
Usnesení č. 4/14/2016
ZO Skoronice bere na vědomí rozpočtové opatření číslo 12/2016 –navýšení příjmů i
výdajů o 0 Kč.
Hlasování č. 3: pro 7, proti 0, zdržel se 0
K bodu č. 5. Rozpočtové opatření číslo 13/2016
Starostka seznámila přítomné s rozpočtovým opatřením číslo 13/2016 – navýšení příjmů i
výdajů o 300.000,- Kč, starostka výše uvedené rozpočtové opatření schválila dne 1. 11. 2016,
z toho důvodu ZO bere na vědomí.
Usnesení č. 5/14/2016
ZO Skoronice bere na vědomí rozpočtové opatření číslo 13/2016 –navýšení příjmů i
výdajů o 300.000,- Kč.

K bodu č. 6. Zpráva kontrolního a finančního výboru
Předseda kontrolního výboru Lukáš Plachý seznámil přítomné s průběhem kontroly, která se
uskutečnila dne 8. 9. 2016, bylo kontrolováno období 01/2016 – 08/2016. Předmět kontroly:
kontrola plnění usnesení ZO Skoronice a kontrola dokumentace k realizovaným veřejným
zakázkám. Byla doporučena aktualizace směrnice o veřejných zakázkách na webu obce.
Předseda finančního výboru Marek Vašíček seznámil přítomné s průběhem zasedání
finančního výboru, které se uskutečnilo dne 16. 11. 2016. Předmět kontroly: projednání a

návrh rozpočtu na rok 2017, FV navrhl rozpočet s celkovými příjmy + financování a výdaje
ve výši Kč 6.330.000,- Kč.
Usnesení č. 6/14/2016
ZO Skoronice bere na vědomí: Zprávu kontrolní výboru z 8. 9. 2016 a zprávu
finančního výboru z 16. 11. 2016.
K bodu č. 7. Projednání a schválení rozpočtu obce na rok 2017
Finanční výbor projednal návrh rozpočtu obce na rok 2017: příjmy ve výši Kč 6.124.000,Kč, financování ve výši – použití přebytku předchozích let ve výši 800.000,- Kč a splátka
úvěru ve výši 594.000,- Kč tj. celkem 6.330.000,- Kč a výdaje ve výši 6. 330.000,- Kč.
Návrh rozpočtu byl zveřejněn na úřední desce i v elektronické podobě ode dne 22. 11. 2016
do 13. 12. 2016.
Rozpočet obce Skoronice na rok 2017 byl schválen:
Příjmy
6.124.000,Financování
800.000,Splátka úvěru
594.000,Celkem příjmy + financování
6.330.000,Výdaje celkem
6.330.000,Usnesení č. 7/14/2016
ZO Skoronice schvaluje rozpočet obce Skoronice na rok 2017, příjmy ve výši Kč
6.124.000,- , financování ve výši 206.000,- Kč, celkové zdroje ve výši 6.330.000,- Kč a
celkové výdaje ve výši Kč 6.330.000,- bez připomínek.
Hlasování č. 4: pro 7, proti 0, zdržel se 0
K bodu č. 8: Projednání a schválení rozpočtového výhledu obce na roky 2018 – 2020
Rozpočtový výhled na roky 2018 – 2020 byl zveřejněn na úřední desce i v elektronické
podobě v době od 22. 11. 2016 do 13. 12. 2016.
Byl jednohlasně schválen.
Usnesení č. 8/14/2016
ZO Skoronice schvaluje rozpočtový výhled obce Skoronice na roky 2018 – 2020
Hlasování č. 5: pro 7, proti 0, zdržel se 0
K bodu č. 9: Vyhlášení inventarizace majetku obce k 31. 12. 2016 a schválení
inventarizačních komisí
Na základě zákona 563/1991 Sb., o účetnictví a vyhlášky 270/2010 Sb., o inventarizaci
majetku a závazků stanovuje starostka obce inventarizaci majetku k 31. 12. 2016 a navrhuje
Plán inventur a toto složení komisí:
Plán inventur na rok 2016
Účetní jednotka: Obec Skoronice
IČO: 00488534
Vydává: Ing. Marie Půčková - starostka
Platnost: od 13 12. 2016 do 31. 1. 2017
Ve smyslu zákona 563/1991 Sb., o účetnictví a prováděcího předpisu č.270/2010
stanovuji tento plán inventur.
Periodická inventura majetku obce pro inventarizační položky (seznam inventurních soupisů)
bude zahájena dne 2. 1. 2017 a ukončena nejpozději dne 9. 1. 2017. Z této inventury bude
pořízen Inventurní soupis majetku.
Zahájení činnosti inventurní komise pro inventarizační položky je ke dni 14. 12. 2016 a

ukončení jejich činnosti je ke dni 31. 1.2017.
Zpracování soupisů bude ukončeno dne 16. 1. 2017 . 1. 2017.
Veškeré inventarizační a zúčtovatelné rozdíly musí být proúčtovány k datu zpracování účetní
závěrky tj. 31. 12. 2016
Inventarizační zpráva musí být zpracována do 31. 1.2017.
Za inventarizaci majetku na účtech 909 0115 – 909 0122 v PO MŠ Skoronice 94, zodpovídá
ředitelka MŠ, která do 16. 1.2017 předloží inventurní soupisy svěřeného majetku a majetku
nabytého pro svého zřizovatele v průběhu roku 2016, v jedné kopii, dle inventarizačních
položek na syntetické účty s vyčíslením celkového ocenění.
Při inventarizaci majetku se postupuje dle Směrnice o inventarizaci č. 3/2011. Členové
inventarizační komise jsou povinni postupovat dle vyhlášky č. 270/2010 Sb. a dle Směrnice o
inventarizaci č. 3/2011 obce Skoronice. Za tímto účelem jsou povinni se s oběma předpisy
seznámit. UIK jsou povinny seznámit s touto směrnicí a závaznými vzorovými tiskopisy
všechny členy DIK v den konání ZO v prosinci 2016. Členové inventarizační komise včetně
předsedy se zúčastní proškolení k provádění inventarizace v den konání ZO dne 13. prosince
2016 v budově obecního úřadu od 16.30 hodin a svoji účast potvrdí podpisem na prezenční
listině účastníků proškolení.
K zajištění inventarizace se zřizují tyto inventarizační komise:
UIK:
podpisový vzor
Předseda: ing. Marie Horehleďová
Členové: Jan Grombíř
Petr Holcman
DIK č. 1- obecní úřad, provede inventarizaci
těchto účtů:
018 včetně 079, 019 včetně 078, 021 včetně 081, 022 včetně 082, 028 0020 včetně 088
0000 , 031, 032, 042, 069,112, 132,231, 261, 262, 263, 311, 314, 315, 321, 331, 337, 341,
342, 345, 346, 349, 373, 374, 377, 378, 388, 389, 401, 403, 406, 407, 431, 432, 451, 471, 472,
902, 909, 911, 912, 915,951, 972
Předseda: Marie Půčková
Členové: Božena Křížková
František Fojtík
DIK č. 2 – hasičská zbrojnice-SDH, provede inventarizaci
těchto účtů:
028 0023 včetně 0880023, 902 0111
Předseda: Marek Vašíček
Členové: František Kuchař
Michal Švábek
Stanislav Krist
DIK č. 3 – obecní knihovna, skautská klubovna + II. patro, provede inventarizaci
těchto účtů:
018 0021, 028 0024 včetně 0780024, 088 0024, 902 0112, 902 0114, 902 0115,
028 0027 včetně 088 0027, 028 0021 včetně 088 0021
Předseda: Pavel Bíla
Člen:
Renáta Ticháčková

DIK č. 4 – muzeum, provede inventarizaci
těchto účtů:
028 0025 včetně 0880025, 902 0113, 022 0010 včetně 082 0010
Předseda: Lukáš Plachý
Člen:
Marie Půčková
Druh majetku: pozemky, budovy a stavby, samostatné movité věci a soubory movitých věcí,
drobný dlouhodobý hmotný majetek, dlouhodobý hmotný majetek, ostatní dlouhodobý
hmotný majetek, nehmotný dlouhodobý majetek, drobný nehmotný dlouhodobý majetek,
zásoby, nedokončený dlouhodobý majetek, zásoby, pokladní hotovost, ceniny, hotovost,
běžné účty, pohledávky, závazky, vlastní zdroje, podrozvahové evidence ostatní majetek /
časové rozlišení, nehmotný majetek/
Likvidační komise:
Předseda: Jan Grombíř
Členové: Petr Holcman
Marek Vašíček
Usnesení č. 9/14/2016
ZO Skoronice schvaluje plán inventur a složení inventarizačních komisí a komise
likvidační.
Hlasování č. 6: pro 7, proti 0, zdržel se 0
K bodu č. 10. Návrh rozpočtu DSO Severovýchod na rok 2017
Starostka seznámila přítomné s návrhem rozpočtu DSO Severovýchod na rok 2017, který byl
zveřejněn na úřední desce obce i v elektronické podobě v době od 10. 11. 2016 do 25. 11.
2016.
Usnesení č. 10/14/2016
ZO Skoronice bere na vědomí návrh rozpočtu DSO Severovýchod na rok 2017.
K bodu č. 11. Schválení úprav smlouvy a stanov DSO Severovýchod
Starostka seznámila přítomné s Dodatkem č. 1, ve kterém se doplňuje nový člen svazku,
rozšiřuje předmět činnosti svazku, upravují podmínky vypořádání majetkového podílu
v případě vystoupení člena nebo likvidace svazku. Je zpracován do úplného znění Stanov
DSO Severovýchod.
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.
Hlasování č. 7: pro 7, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. 11b/14/2016
ZO Skoronice schvaluje Dodatek č.1 ke Stanovám DSO Severovýchod a schvaluje úplné
znění Stanov DSO Severovýchod.
Hlasování č. 8: pro 7, proti 0, zdržel se 0
K bodu č. 12. Projednání a schválení kupních smluv s občany – pozemky pod chodníky
S občany, kteří vlastnili pozemky pod budovanými chodníky – tj. od hřbitova na Hovolány
(Lubomír Plachý) a u silnice III/4255 (A. Dovrtil, St. Ingr) byla uzavřena smlouva o právu
provést stavbu. Po dokončení chodníků je třeba vyřešit vlastnické vztahy k vybudovaným

chodníkům – obec tuto část pozemků od občanů vykoupí na základě přesných výměr,
uvedených v geometrických plánech. Pozemky v intravilánu obec kupuje a prodává za cenu
100,- Kč/m2. Kupující, tj.v tomto případě obec, platí za vklad do katastru 1.000,- Kč. Dále
musí obec zaplatit i daň z nabytí nemovitosti – nově podle novely č. 254/2016 Sb. zákona č.
340/2013 sb. o dani z nabytí nemovitých věcí od 1. 11. 2016 platí daň z nabytí nemovitosti
kupující (dříve platil prodávající, popř. byla možná dohoda)
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.
Hlasování č. 9: pro 7, proti 0, zdržel se 0

K bodu č. 13. Souhlas s nabytím majetku od JMK – pozemek č. 703/14 pod chodníky
Část pozemků pod budovanými chodníky – tj. od hřbitova na Hovolány (Lubomír Plachý) a u
silnice III/4255 (A. Dovrtil, St. Ingr) jsou také ve vlastnictví Jihomoravského kraje, se kterým
byla uzavřena smlouva o právu provést stavbu, stejně jako s občany. JMK přislíbil po
dokončení stavby převést bezplatně jeho část pozemků, na kterých je vybudován chodník, do
vlastnictví obce. Jedná se o pozemek č. 703/14 o výměře 143 m2 a pozemek č. 703/17 o
výměře 1 m2 (podle geometrických plánů č. 392-304/2016 a č. 391-303/2016).
K tomuto kroku je třeba souhlas zastupitelstva obce s nabytím majetku.
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.
Hlasování č. 10: pro 7, proti 0, zdržel se 0

K bodu č. 14. Projednání návrhů smluv záměrům č. 5-7/2016 o prodeji a pronájmu
Zastupitelstvo obce na posledním zasedání projednávalo následující žádosti o prodej a
pronájem pozemků:
a) Ing. Jan Vašíček, Kyjov, par. č. 641/1 o výměře 340 m2 trať Malé příčky, ost. plocha
- pronájem
b) Marta Ingrová, Skoronice 170, parc. č. 224/98 o výměře 92 m2 Hovolány, orná půda
– prodej
Dále je třeba dořešit
c) odprodej části pozemku č. 206/1 o výměře 18 m2 v uličce u Kosíkového, která je
zastavěna hospodářskou budovou Pavla Kosíka, č. p. 67. Dne 4. září 2014 obec vydala
souhlas se stavbou na obecním pozemku s tím, že zastavěnou část pozemku mu obec
odprodá za 100,- Kč/m2 a náklady na geometrický plán hradí p. Kosík.

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
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
d) Schvaluje návrh smlouvy o prodeji pozemku parcelní číslo 206/1, díl a, b, c o
celkové výměře 18 m2, vyčleněného geometrickým plánem č. 389-287/2016
z pozemku parc. č.206/1, k. ú. Skoronice, Pavlu Kosíkovi, Skoronice č. 67 a
pověřuje starostku podpisem smlouvy.
Hlasování č. 11: pro 7, proti 0, zdržel se 0

K bodu č. 15. Bilance prací roku 2016 a příprava projektů na rok 2017
V roce 2016 bylo realizováno šest dotovaných investičních projektů celkové hodnotě cca 2,5
milionu korun - výměna krovů a střechy kostela nad presbytářem, vybudování nové čelní
hřbitovní zdi, revitalizace prostranství před hospodou a obchodem, úprava prostranství a
parčíku před Rajsiglovým, vybudování nového chodníku naproti kostela, vybudování nových
chodníků u obchodu. Dotace na tyto projekty dosáhly výše 1 650 000,- Kč. Všechny dotační
prostředky jsou vyúčtovány a dotační prostředky byly převedeny na účet obce. Úvěr u
Komerční bankyve výši 960 000, který jsme čerpali na předfinancování staveb, je splacený.
Úroky z úvěru činily 1 800,- Kč. U staveb, jejichž provedení vyžadovalo stavební povolení
(chodník naproti kostela, výměna krovů a střechy)je nutná kolaudace stavby. V případě
kostela proběhla bez závad, kolaudace chodníku je závislá na obdržení potvrzených
geometrických plánů a vyhotovení smluv na koupi a převod částí pozemků na nichž je
chodník položený.
Plně z vlastních finančních prostředků obec hradila vybudování chodníku od hřbitova na
Hovolány, část výměny chodníku u obchodu, opravu komunikace na Macháček, prodloužení
veřejného osvětlení k rybníku a opravu podlahy v sále obecního domu. Tyto práce si vyžádaly
náklady ve výši cca 450 000,-Kč.
Z ostatních projektů bylo nejvýznamnějším počinem končícího roku stanovení obvodu
pozemkových tratí v rámci komplexních pozemkových úprav. 8. prosince proběhlo
shromáždění vlastníků pozemků a jejich seznámení s dalším postupem při realizaci tohoto
projektu, který bude pokračovat v roce 2017. Ve stadiu rozpracování je územní studie
zastavitelnosti v trati Na Kusách, jejíž dokončení a zahájení postupné realizace, která povede
k vytvoření nových stavebních míst předpokládáme v roce 2017 a 2018.
Předpokládané investiční akce v roce 2017
Dotované stavby a opravy: Podle informací z Ministerstva zemědělství ČR bude v příštím
roce (leden-únor) znovu vypsaný dotační titul DT 16 s výší dotace 70% nákladů, maximálně
700 000,- Kč. Jde o titul s jehož podporou jsme letos mimo jiné vyměnili část střechy na
kostele a vybudovali novou čelní zeď hřbitova. V těchto rekonstrukcích chceme s finanční
pomocí MZe pokračovat. Pro podání žádosti o dotaci je nutné zajistit zpracování projektové
dokumentace a vydání stavebního povolení. Jedná se o
a)Hlavní loď kostela sv. Floriána Rozsah rekonstrukce bude známý po zpracování
projektového rozpočtu.

b)Boční hřbitovní zeď- autor projektu čelní hřbitovní zdi ing. Fridrich zahájil práci na
projektové dokumentaci a rozpočtu rekonstrukce severní boční zdi (od kostela). Konstrukce
zdi bude kopírovat vzhled čelní zdi, vybudována bude z plných cihel s průhledy ve tvaru
kříže. Rozsah rekonstrukce bude známý po zpracování projektového rozpočtu.
c)Dotační tituly Jihomoravského krajebudou vyhlášeny v lednu 2017, v současné době
nejsou známé aktivity, které bude kraj podporovat. Předpokládáme podání žádosti o dotaci
v oblasti kultury a tradic (jízda králů, hody), v PRV uvažujeme o žádosti na podporu
rekonstrukce podlahy sálu a pódia obecního domu. Dotační titul ze SFDI - pokračování
výstavby nového chodníku od Lungového č.p. 110 na konec dědiny směrem na Milotice. O
případných dalších dotačních možnostech budeme zastupitelstvo informovat po vypsání
jednotlivých dotačních titulů na začátku roku 2017.
Stavby a rekonstrukce hrazené z rozpočtu obce: a) Prodloužení vodovodního řádu na
Zelničky – u tohoto projektu bylo zahájeno územní řízení, vydání stavebního povolení
předpokládáme v lednu/únoru 2018. Rozpočet této stavby činí 650 000,- Kč. Předpokládáme,
že jeho výši sníží výběrové řízení na realizátora stavby, které vypíšeme na jaře, realizaci
stavby předpokládáme v měsících květen/červen 2017. Realizační firma by zároveň provedla i
připojení obecního domu na veřejnou kanalizaci. Rozpočet této stavby činí 90 000,- Kč.
Vzhledem ke skutečnosti, že MMR a JMK připravují dotační tituly na opravu místních
komunikací a chodníků, chceme v letošním roce zpracovat projektovou dokumentaci a vyřídit
stavební povolení tak, abychom byli na podání žádostí o dotace připraveni. Jedná se o
následující stavby:
Místní komunikace Ulička
Pokračování chodníku naproti kostela
Dokončení výměny původních chodníků v okolí obchodu
Zpracování studie řešení chodníků a parkovacích míst na Dědině a Pastvisku
Mimo uvedené stavební práce bude v roce 2017 probíhat běžná údržba zeleně, obecního
mobiliáře a pokračovat práce na pozemkových úpravách v katastru obce a příprava
dokumentace pro možnost výstavby rodinných domků v lokalitě Přední kusy.
Usnesení č. 15/14/2016
ZO Skoronice bere na vědomí bilanci prací roku 2016 a příprava projektů na rok 2017

K bodu č. 16. Projednání odměn členům výborů, kteří nejsou členy ZO
Dle ustanovení § 84, odst. 2, písm. t) zákona o obcích, ve znění pozdějších předpisů je
vyhrazeno zastupitelstvu obce rozhodovat o peněžitých plněních poskytovaných fyzickým
osobám, které nejsou členy zastupitelstva obce, za výkon funkce členů výborů. V souladu
s tímto ustanovením navrhuje starostka odměnu paní Renatě Ticháčkové za výkon funkce
členky finančního výboru odměnu ve výši 1000,- Kč a panu Miroslavu Chytilovi za výkon
funkce člena kontrolního výboru odměnu ve výši 1000,- Kč. Tyto odměny náleží výše
jmenovaným za výkon funkcí v roce 2016 a jsou splatné v měsíci prosinci 2016.
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
Hlasování č. 12: pro 7, proti 0, zdržel se 0

K bodu č. 17.Projednání a schválení příspěvku pro MAS Kyjovské Slovácko v pohybu
V minulých letech obce přispívali MAS na činnosti 5,-Kč/obyvatele. Požadovaný příspěvek
byl navýšen v roce 2015 na 20,- Kč/obyvatele – tj. podle stavu obyvatel Skoronic k 31. 7.
2015 osob 521 x 20 Kč jsme za rok 2015 platili příspěvek ve výši 10.420,- Kč. Pro rok 2016
to je 523 obyvatel k 1. 1. 2016 x 20 Kč = 10.460,- Kč.
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
Hlasování č. 13: pro 6, proti 0, zdržel se 1

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.
Usnesení č. 18/14/2016
ZO Skoronice bere na vědomí informace o územní studii lokality Přední kusy

K bodu č. 19. Žádosti a podněty občanů
Pan Michal Švábek upozornil, že v ulici Pastvisko nesvítí dvě světla.
Starostka nahlásí p. Baďurovi, který zajišťuje opravy veřejného osvětlení.
Usnesení č. 19/14/2016
ZO Skoronice bere na vědomí žádosti a podněty občanů

K bodu č. 20. Různé
Starostka pozvala všechny členy ZO i občany na vánoční zpívání, které se uskuteční 16. 12.
2016 v 17.00 hodin, členové zastupitelstva se k přípravě občerstvení sejdou v 15.00 hodin.
Dále starostka uvedla, že pan Tibor Skalka nabízel kreslené mapy, nejnižší účast v projektu
by byla cca 10 tis. Kč, obec by získala mapy papírové i panely. ZO Skoronice tuto nabídku
zamítlo.
Starostka pozvala přítomné na nacvičování písní na Silvestrovský pochod do Vlkoše.
Usnesení č. 20/14/2016
ZO Skoronice bere na vědomí bod Různé.

K bodu č. 21. Porojednání a uzavření smlouvy o věcném břemeni s EON – k.ú.
Osvětimany, zřízení NN, Machálek
Obec Skoronice má v Lesním družstvu Osvětimany podíl 1/119. Při rozhodování o majetku
musí být projednána a podepsána smlouva všemi podílníky. Nyní se jedná o smlouvu o
věcném břemeni, týkající se rozšíření NN, na pozemku dle geometrického plánu,
obhospodařovaného Lesním družstvem Osvětimany.
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.
Hlasování č. 14: pro 7, proti 0, zdržel se 0

Na závěr starostka poděkovala všem přítomným za účast a zasedání ve 20.10 hodin ukončila.

Ověřovatelé zápisu:

Jan Grombíř
Petr Holcman

ing. Marie Půčková
starostka

Zapsala: Řiháková
Ve Skoronicích 15. 12. 2016

