Zápis
z 19. zasedání zastupitelstva obce Skoronice konaného dne 9. 10. 2017 od 18,00 hodin
Přítomni: Ing. Marie Půčková, Jan Grombíř, Ing. Marie Horehleďová, Pavel Bíla, Lukáš
Plachý, Petr Holcman
Omluveni: Marek Vašíček

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. Přítomna je nadpoloviční
většina, ZO je tedy usnášeníschopné.
Starostka seznámila přítomné s navrženým programem, navržený program byl jednohlasně
schválen.
Program:
1. Zahájení, schválení programu
2. Schválení ověřovatelů zápisu a zapisovatelky
3. Rozpočtové opatření č. 10/2017
4. Schválení daru na sociální pomoc osobám v souvislosti s živel. pohromami
5. Těžba štěrkopísku v Uh. Ostrohu – návrh na zastupování obce v souvisejících řízeních
Usnesení č. 1/19/2017
ZO Skoronice schvaluje program v uvedeném znění.
Hlasování č. 1: pro 6, proti 0, zdržel se 0

K bodu č. 2. Schválení ověřovatelů zápisu a zapisovatelky
Starostka navrhla jako ověřovatele zápisu Pavla Bílu a Ing. Marii Horehleďovou, jako
zapisovatelku Marii Řihákovou.
Usnesení č. 2/19/2017
ZO Skoronice schvaluje ověřovatele zápisu Pavla Bílu a Ing. Marii Horehleďovou, jako
zapisovatelku Marii Řihákovou.
Hlasování č. 2: pro 6, proti 0, zdržel se 0

K bodu č. 3. Rozpočtové opatření č. 10/2017
Starostka seznámila přítomné s rozpočtovým opatřením číslo 10/2017 – navýšení příjmů i
výdajů o 62.000,- Kč, starostka výše uvedené rozpočtové opatření schválila dne 15. 9. 2017,
ZO jej bere na vědomí.
ZO Skoronice bere na vědomí rozpočtové opatření č. 10/2017 – navýšení příjmů i výdajů
o 62.000,- Kč.

K bodu č. 4. Schválení datu na sociální pomoc osobám v souvislosti s živel. pohromami
Obec má v rozpočtu na každý rok částku 10.000 Kč jako rezervu pro potřebu obyvatel, které
by postihla živelná pohroma, požár apod. V roce 2013 byl dar poskytnut rodině Sedlářových
č.p. 123, v roce 2016 byl poskytnut rodině Lungových č.p. 10 – obojí v souvislosti s požárem.
25.9. 2017 vznikl požár v domě č.p. 64 – Danihelovi. Přechodné ubytování mají v azylovém

domě a řeší pronájem v Kyjově. Starostka navrhla poskytnout paní Jozefě Danihelové
uvedený dar na sociální pomoc ve výši 10.000,- Kč.
Usnesení č. 3/19/2017
ZO Skoronice schvaluje poskytnutí daru na sociální pomoc osobám v souvislosti
s živelními pohromami – jednorázový dar ve výši 10.000,- Kč paní Jozefě Danihelové,
Skoronice čp. 64.
Hlasování č. 3: pro 5, proti 0, zdržel se 1

K bodu č. 5. Těžba štěrkopísku v Uh. Ostrohu – návrh na zastupování obce
v souvisejících řízeních
V kauze „Těžba a úprava štěrkopísku v Uherském Ostrohu 2“ rozhoduje Obvodní báňský
úřad pro JMK a Zlínský kraj o stanovení dobývacího prostoru. Společnost VaK, a.s., je spolu
s dalšími obcemi, včetně naší, účastníkem řízení. Pokud bude vydáno Báňským úřadem
vydáno souhlasné rozhodnutí o stanovení dobývacího prostoru, musí obec v rámci kontinuity
svého stanoviska (nesouhlas s těžbou) podat odvolání jakožto účastník řízení. VaK, a.s. nabízí
možnost bezplatného právního zastupování obce právní kanceláří Frank Bold advokáti, s.r.o.,
abychom spolu s ostatními obcemi i společností VaK právně postupovali ve věci časově i
věcně správně.
Usnesení č. 4/19/2017
ZO Skoronice schvaluje zastupování obce Skoronice právní kanceláří Frank Bold
advokáti, s.r.o., Údolní 567/33, 602 00 Brno, ve věci „Řízení o stanovení dobývacího
prostoru Uherský Ostroh na výhradním ložisku štěrkopísku Moravský Písek (B
3012200) vedeném Obvodním báňským úřadem pro území krajů Jihomoravského a
Zlínského, pod sp.zn. SBS 17437/2016/OBÚ“, případně v dalších navazujících řízeních
týkajících se uvedené těžby, a pověřuje starostku podepsáním plné moci.
Hlasování č. 4: pro 6, proti 0, zdržel se 0

Na závěr poděkovala starostka všem přítomným za účast a v 18.50 zasedání ukončila.
Ověřovatelé zápisu:

Ing. Marie Horehleďová
Pavel Bíla

Ing. Marie Půčková

Zapsala: Řiháková
Ve Skoronicích 10. 10. 2017

