Zápis
ze 17. zasedání zastupitelstva obce Skoronic konaného dne 22. 6. 2017 od 18.00 hodin
Přítomni: Ing. Marie Půčková, Jan Grombíř, Ing. Marie Horehleďová, Petr Holcman, Marek
Vašíček, Lukáš Plachý
Omluven: Pavel Bíla se dostavil od bodu č. 12
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. Přítomni jsou členové v počtu
6, Pavel Bíla se omluvil, z pracovních důvodů přijde později, je přítomna nadpoloviční
většina, ZO je tedy usnášeníschopné.
Starostka seznámila přítomné s původně navrženým programem a navrhla změnu - doplnění
programu o bod Smlouva o smlouvě budoucí o VB – NN Vach, Mrázová- bod č. 13., změna
názvu bodu č. 12 na Informace o stavu žádostí o dotace, pozemkových úpravách a územní
studii.
Změněný program byl jednohlasně schválen.
Program:
1. Zahájení, schválení programu a kontrola usnesení
2. Schválení ověřovatelů zápisu a zapisovatelky
3. Hospodaření obce ke 31. 5. 2017
4. Schválení účetní závěrky obce Skoronice ke dni 31.12.2016
5. Schválení závěrečného účtu obce Skoronice ke dni 31.12.2016
6. Schválení účetní závěrky MŠ Skoronice ke dni 31.12.2016
7. Schválení žádosti o rozdělení hosp. výsledku MŠ ke dni 31.12.2016
8. Projednání Závěrečného účtu 2016 a Střednědobého výhledu 2018-21 DSO Severovýchod
9. Schválení Smlouvy o síti sociálních služeb s Městem Kyjov
10. Schválení Smlouvy s JMK o dotaci na propagaci JK
11. Schválení Smlouvy o poskytnutí dat ČUZK
12. Informace o stavu žádostí o dotace
13. Informace o pozemkových úpravách
14. Žádosti a podněty občanů
15. Různé
Znění programu po změnách:
1. Zahájení, schválení programu a kontrola usnesení
2. Schválení ověřovatelů zápisu a zapisovatelky
3. Hospodaření obce ke 31. 5. 2017
4. Schválení účetní závěrky obce Skoronice ke dni 31.12.2016
5. Schválení závěrečného účtu obce Skoronice ke dni 31.12.2016
6. Schválení účetní závěrky MŠ Skoronice ke dni 31.12.2016
7. Schválení žádosti o rozdělení hosp. výsledku MŠ ke dni 31.12.2016
8. Projednání Závěrečného účtu 2016 a Střednědobého výhledu 2018-21 DSO Severovýchod
9. Schválení Smlouvy o síti sociálních služeb s Městem Kyjov
10. Schválení Smlouvy s JMK o dotaci na propagaci JK
11. Schválení Smlouvy o poskytnutí dat ČUZK
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12. Informace o stavu žádostí o dotace, o pozemkových úpravách a územní studii
13. Projednání Smlouvy o smlouvě budoucí o věcném břemeni (NN Vach, Mrázová)
14. Žádosti a podněty občanů
15. Různé
Usnesení č. 1/17/2016
ZO Skoronice schvaluje změněný program v uvedeném znění
Hlasování č. 1: pro 6, proti 0, zdržel se 0

Kontrola usnesení ZO z 11. 5. 2017
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
Smlouva podepsána, provozní řád předán SDH. Je třeba doplnit inventurní seznam ze strany
SDH – úkol zůstává.
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.
Podány 4 žádosti o dotace v určeném termínu. Žádost podala i DH Skoroňáci, po konzultaci ji
stáhla – chtějí i peníze na vydání CD k výročí DH, v rozpočtu je pro ně rezervováno 50 tis.
Kč. Zjistí dalšího donátora a o tuto individuální dotaci se přihlásí později.- dotace přesunuty
na rok 2018 po dohodě s DH Skoroňáci.
K bodu č. 17. Žádosti a podněty občanů
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 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.
Starostka předložila informace ohledně předkupního práva a smlouvy o smlouvě budoucí
(uzavřené mimo nájemní smlouvu). Po zvážení informací ZO doporučilo řešit záležitost
formou pronájmu. Na červnové zasedání ZO starostka po vyjádření žadatele nachystá návrhy
smluv a vyvěsí záměr obce o pronájmu. - Pan Chytil nemá zájem o pronájem, ale o koupi. ZO
chce vyjít žadateli vstříc, věc bude řešena v rámci pozemkových úprav (směna pozemků).
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Usnesení č. 4/16/2017
ZO Skoronice schvaluje Smlouvu o knihovnických službách a pověřuje starostku
podpisem smlouvy.– smlouva podepsána a odeslána.
Usnesení č. 5/16/2017
ZO Skoronice schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene č. HO-014330042937/001
na stavbu „Skoronice, příp. NN, Bílek“ se společností E-ON a pověřuje starostku obce
podpisem smlouvy. - smlouva podepsána a odeslána.
Usnesení č. 6/16/2017
ZO Skoronice schvaluje poskytnutí dotace z rozpočtu obce Skoronice v celkové výši
100.000,- takto:
Rybáři Skoronice
20.000,Vinařský spolek Skoronice
26.000,SDH Skoronice
10.000,Sokol Vlkoš
44.000,Podepsány se všemi veřejnoprávní smlouvy, Rybářům vyplaceno hotově, ostatním posláno na
účet.

K bodu č. 2. Schválení ověřovatelů zápisu a zapisovatelky
Starostka navrhla jako ověřovatele zápis Ing. Marii Horehleďovou a Petra Holcmana, jako
zapisovatelku Marii Řihákovou.
Usnesení č. 2/17/2017
ZO Skoronice schvaluje ověřovatele zápisu Ing. Marii Horehleďovou a Petra Holcmana,
jako zapisovatelku Marii Řihákovou.
Hlasování č. 2: pro 6, proti 0, zdržel se 0

K bodu č. 3. Hospodaření obce ke 31. 5. 2017
Stavy účtů a pokladny
Konečný zůstatek u KB
ČMZRB
ČNB
Stav pokladny
Příjmy
Výdaje

1.679.098,41 Kč
424,23 Kč
36.804,34 Kč
6.849,- Kč
2.828.966,- Kč
2.032.334,81Kč

Úvěry
ČMZRB na kanalizaci
2.672.725,- 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
Dne 20. 3. 2017 zaplaceno 85.925,- jako splátka za rok 2017, zůstatek závazku se snižuje na
cca 404.000,- + úroky
ZO Skoronice bere na vědomí hospodaření obce Skoronice k 31. 5. 2017
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K bodu č. 4. Schválení účetní závěrky obce Skoronice ke dni 31. 12. 2016
Schválení účetní závěrky vyplynulo z novely Zákona o účetnictví, která byla vydána ve
Sbírce zákonů č. 239/2012, kterým se mění zákony č. 563/1991 Sb., 128/2000 Sb., a
129/2000 Sb. a vyhláškou 220/2013 Sb. o požadavcích na schvalování účetních závěrek
některých vybraných účetních jednotek, tato vyhláška se vztahuje na účetní jednotky, které
jsou organizačními složkami státu, územními samosprávnými celky nebo příspěvkovými
organizacemi. Povinnost schvalování účetní závěrky je pro vybrané účetní jednotky včetně
příspěvkových organizací.
Spolu s návrhem programu ZO obdrželi členové ZO Skoronice elektronickou poštou
podrobný výpis dat z účetních výkazů účetní závěrky ke dni 31. 12. 2016. ZO Skoronice
účetní závěrku za rok 2016 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 22. 6.
2017.
Usnesení č. 3/17/2017
ZO Skoronice schvaluje účetní závěrku obce Skoronice za rok 2016. Příloha
s podrobným vysvětlením jednotlivých výkazů je součástí účetní závěrky, účetní závěrka
a protokol jsou nedílnou součástí tohoto zápisu
Hlasování č. 3: pro 6, proti 0, zdržel se 0

K bodu č. 5. Schválení Závěrečného účtu obce Skoronice ke dni 31. 12. 2016
Zastupitelé obce Skoronice obdrželi elektronickou poštou podrobný výpis dat z účetních
výkazů k Závěrečnému účtu obce Skoronice včetně sestav za rok 2016. Výše uvedený Návrh
Závěrečného účtu obce Skoronice byl zveřejněn na úřední desce i v elektronické podobě ode
dne 5. 6. 2017 do 23. 6. 2017.
V roce 2016 činily náklady 7.600.654,19 Kč, výnosy 8.275.536,51 Kč, zisk činil
+ 674.882,32 Kč.
Závěrečný výrok výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2016 zněl: „nebyly zjištěny
chyby a nedostatky“.
Schválený Závěrečný účet obce Skoronice bude zveřejněn na internetových stránkách obce
www.obecskoronice.cz.
Usnesení č. 4/17/2017
ZO Skoronice schvaluje Závěrečný účet obce Skoronice bez výhrad a připomínek za rok
2016, rovněž schvaluje výsledek hospodaření – zisk ve výši 674.882,32 Kč za rok 2016.
Hlasování č. 4: pro 6, proti 0, zdržel se 0

K bodu č. 6. Schválení účetní závěrky MŠ Skoronice ke dni 31. 12. 2016
Schválení účetní závěrky vyplynulo z novely Zákona o účetnictví, která byla vydána ve
Sbírce zákonů č. 239/2012, kterým se mění zákony č. 563/1991 Sb., 128/2000 Sb., a
129/2000 Sb. a vyhláškou 220/2013 Sb. o požadavcích na schvalování účetních závěrek
některých vybraných účetních jednotek, tato vyhláška se vztahuje na účetní jednotky, které
jsou organizačními složkami státu, územními samosprávnými celky nebo příspěvkovými
organizacemi. Povinnost schvalování účetní závěrky je pro vybrané účetní jednotky včetně
příspěvkových organizací.
Spolu s návrhem programu ZO obdrželi členové ZO Skoronice elektronickou poštou
podrobný výpis dat z účetních výkazů účetní závěrky příspěvkové organizace MŠ Skoronice
ke dni 31. 12. 2016.
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ZO Skoronice účetní závěrku za rok 2016 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 22. 6. 2017.
Usnesení č. 5/17/2017
ZO Skoronice schvaluje účetní závěrku příspěvkové organizace MŠ Skoronice za rok
2016 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.
Hlasování č. 5: pro 6, proti 0, zdržel se 0

K bodu č. 7. Schválení žádosti o rozdělení hospodářského výsledku MŠ ke dni 31. 12.
2016
Na základě žádosti MŠ Skoronice o rozdělení HV, který k 31. 12. 2016 činil dle výkazu zisku
a ztrát + 25.429,48 Kč, je návrh na rozdělení HV následující: do FO ve výši 20.000,- Kč a do
Fondu rezervního ve výši 5.429,48 Kč (k použití při překročení provozních výdajů).
Usnesení č. 6/17/2017
ZO Skoronice schvaluje zařazení hospodářského výsledku MŠ Skoronice k 31. 12. 2016
ve výši 20.000,- Kč do Fondu odměn a 5.429,48 Kč do Fondu rezervního.
Hlasování č. 6. pro 6, proti 0, zdržel se 0

K bodu č. 8. projednání Závěrečného účtu 2016 a Střednědobého výhledu 2018-2021
DSO Severovýchod
Obec Skoronice je členem v DSO Severovýchod a proto je třeba seznámit zastupitele obce
s uvedeným Závěrečným účtem DSO. Kvůli novele č. 24/2017 Sb., zákona č. 250 o
rozpočtové odpovědnosti je třeba seznámit i se Střednědobým výhledem DSO Severovýchod
na léta 2018-21.
ZO Skoronice bere na vědomí Závěrečný účet DSO Severovýchod k 31. 12. 2016 a
Střednědobý výhled rozpočtu DSO Severovýchod na léta 2018-2021

K bodu č. 9. Schválení Smlouvy o síti sociálních služeb s Městem Kyjov
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.
K tomu účelu chce uzavřít s obcí Skoronice veřejnoprávní smlouvu, její přílohou je výčet
sociálních služeb a jejich poskytovatelů. V loňském roce jsme schvalovali ještě smlouvu na
poskytování pečovatelských služeb s Charitou Kyjov, letos jsou tyto služby zahrnuty v jedné
smlouvě s Městem Kyjov. Vypočtený příspěvek, připadající na naši obec, činí 25.931,- Kč.
(Loni činil celkem, tj. Město Kyjov + Charita 25.151,- Kč).
Usnesení č. 7/17/2017
ZO Skoronice schvaluje Smlouvu o síti sociálních služeb s Městem Kyjov – poskytnutí
příspěvku ve výši 25.931,- Kč Městu Kyjov na spolufinancování „Minimální sítě
sociálních služeb ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Kyjov na rok 2017“
a pověřuje starostku obce podepsáním veřejnoprávní smlouvy.
Hlasování č. 7: pro 6, proti 0, zdržel se 0
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K bodu č. 10. Schválení Smlouvy s JMK o dotaci na propagaci JK
Obec Skoronice požádala o poskytnutí výše uvedené dotace z rozpočtu JMK, žádosti bylo
vyhověno. Je třeba schválit přijetí dotace z rozpočtu JMK.
Usnesení č. 8/17/2017
ZO Skoronice schvaluje přijetí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje ve výši 76.000,Kč na akci “Růža pro krála“ v rámci projektu Propagace a materiální zajištění jízdy
králů za podmínek návrhu smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského
kraje a pověřuje starostku podpisem smlouvy.
Hlasování č. 8: pro 6, proti 0, zdržel se 0

K bodu č. 11. Schválení Smlouvy o poskytnutí dat ČUZK
Jedná se o poskytnutí dat z ČÚZK v rámci programu MISYS – užití aktuálního ortofota map a
výškopisu s 3D vrstevnicemi (výškopisy jsou k použití např. v projektové dokumentaci).
Poskytnutí je bezplatné, užití produktu má určitá omezení.
Usnesení č. 9/17/2017
ZO Skoronice schvaluje smlouvu o poskytnutí dat ČÚZK a pověřuje starostku
podpisem smlouvy.
Hlasování č. 9: pro 6, proti 0, zdržel se 0

K bodu č. 12. Informace o stavu žádostí o dotace, o pozemkových úpravách a územní
studii
Dostavil se člen ZO Skoronice Pavel Bíla.
Místostarosta seznámil přítomné se stavem žádostí o dotace a o nedotovaných pracích a
projektech za období jaro – léto 2017.
Pozemkové úpravy a územní studie lokality Kusy – zdárně pokračují práce na obou
projektech zahájené v minulém roce. Pozemkové úpravy vstoupily do stadia přípravy
pozemků pro společná zařízení – komunikace, protierozní opatření, větrolamy apod.
S vlastníky pozemků byly odsouhlaseny jejich nároky, proběhlo první jednání sboru zástupců
vlastníků.
V projektu zpracování územní studie pro výstavu rodinných domků v lokalitě Kusy bylo
zásadně pokročeno v získání pozemků pro budování sítí do vlastnictví obce. Jsou připraveny
prodejní a darovací smlouvy, věříme, že do konce letošního roku se podaří územní studii
schválit. Snad příští rok bude zahájeno zpracování projektové dokumentace na vybudování
sítí. Jejich realizace je závislá na dotačních možnostech, případně na dohodě s budoucími
staviteli na příspěvku na jejich vybudování.
ZO Skoronice bere na vědomí Informace o stavu žádostí o dotace, o pozemkových
úpravách a územní studii

K bodu č. 13. Projednání Smlouvy o smlouvě budoucí o věcném břemeni (NN
Vach,Mrázová)
U domu č. p. 37 (současná majitelka Mrázová Michaela, č. p. 349, 69613 Šardice) bude
z důvodu plánované demolice provedena přeložka elektrického vedení – stávající střešník
bude přeložen na dřevěný sloup s betonovou patkou na pozemek č. 133 – pozemek majitelky
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domu. Současné dráty budou částečně měnit původní směr a povedou výš (kvůli výšce oken
zamýšleného penzionu – celá stavba je výška 9,606 m). Povedou nad obecními pozemky,
proto smlouva o smlouvě budoucí o věcném břemeni s E-ON, je úplatná, po uzavření
smlouvy o VB obdrží obec 4.900,- Kč.
Usnesení č. 10/17/2017
ZO Skoronice schvaluje Smlouvu o smlouvě budoucí o věcném břemeni č.
1040008156/003 a pověřuje starostku podpisem smlouvy
Hlasování č. 10: pro 7, proti 0, zdržel se 0

K bodu č. 14. Žádosti a podněty občanů
Pan Pavel Chytil se dotázal, kdo ořezal vrby před viaduktem. Starostka odpověděla, že ořez
provedla firma, řešící tyto práce pro E-ON. Vrby se nacházejí v ochranném pásmu vysokého
napětí sloupů E-ON.
Člen ZO Petr Holcman upozornil na suchou Lípu republiky. Místostarosta uvedl, že její
skácení je v plánu v letošním roce. Příští rok ke 100. výročí vzniku ČSR bude vysazena lípa
nová.
ZO Skoronice bere na vědomí žádosti a podněty občanů

K bodu č. 15. Různé
a) Návrhy k územní studii
Pan Randula, majitel pozemků p.č. 727/1 a p.č. 728/2 v k.ú. Skoronice v lokalitě Přední kusy,
kde se plánuje zástavba rodinných domů, navrhl navýšení počtu budovaných RD a
vybudování přístupové cesty k nim na svých parcelách. Obci se řešení jeví jako částečné,
navrhuje jednat s vlastníkem vedlejší parcely, aby mohlo dojít k zokruhování nové lokality.
b) Věžní hodiny
Chod věžních hodin na kostele sv. Floriána si v posledním roce vyžaduje časté opravy.
Starostka obce nechala zpracovat nacenění generální opravy a pořízení nového hodinového
stroje od firmy Elekon Elekon, s.r.o. Vyškov:
Generální oprava stávajícího hodinového stroje
54.450,- Kč záruka 6 měsíců
Nové hodiny – půlové bití
85.051,- Kč záruka 24 měsíců
Nové hodiny – čtvrťové bití
93.158,- Kč záruka 24 měsíců
Nové hodiny – půlové bití vč. rozvodových a ručičkových strojů
90.230,- Kč záruka 24 měsíců
Zastupitelstvo se shodlo, že bude vhodnější řešit pořízení nového hodinového stroje a až po
plánované rekonstrukci střechy (krovů) věže.
c) Úprava místa pro kontejnery na tříděný odpad
Firma inženýrské stavby Hodonín, s.r.o., bude v týdnu od 26. 6. 2017 provádět rozšíření a
úpravy prostoru pro kontejnery na tříděný odpad vedle obecní mlatevny. Předběžný rozpočet
činí cca 160.000,- Kč.
d) Akce na rok 2018
Starostka uvedla, že se uskutečnila schůzka p. Marie Holcmanové, zástupců KVS Skoronice
a zástupců obce ohledně konání JK ve Skoronicích. Svůj názor ke konání akce vyjádřili ing.
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Horehleďová, p. Pavel Chytil a zastupitel Lukáš Plachý. Další jednání KVS Skoronice,
organizačního výboru JK a zástupců obce proběhne v červenci 2017.
ZO Skoronice bere na vědomí bod 15. Různé
Na závěr poděkovala starostka všem přítomným za účast a ve 20.35 hodin zasedání ukončila.
Ověřovatelé zápisu:

Ing. Marie Horehleďová
Petr Holcman

Ing. Marie Půčková

Zapsala: Řiháková

Ve Skoronicích 26. 6. 2017
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