Zápis
z 18. zasedání zastupitelstva obce Skoronice konaného dne 14. 9. 2017 od 18,00 hodin
Přítomni: Ing. Marie Půčková, Jan Grombíř, Ing. Marie Horehleďová, Marek Vašíček, Pavel
Bíla, Lukáš Plachý, Petr Holcman
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 plném počtu, ZO je tedy usnášeníschopné.
Starostka seznámila přítomné s původně navrženým programem, navržený program byl
jednohlasně schválen.
Program:
1. Zahájení, schválení programu a kontrola usnesení
2. Schválení ověřovatelů zápisu a zapisovatelky
3. Hospodaření obce ke 31. 8. 2017
4. Rozpočtové opatření č. 6/2017
5. Rozpočtové opatření č. 7/2017
6. Rozpočtové opatření č. 8/2017
7. Rozpočtové opatření č. 9/2017
8. Schválení Dohody o vytvoření společného školského obvodu ZŠ
9. Informace o územní studii lokality Přední kusy
10. Realizované práce a projekty z rozpočtu obce
11. Informace o stavu žádostí o dotace
12. Projekt odkanalizování lokality u MŠ
13. Akce mikroregionu a obce
14. Žádosti a podněty občanů
15. Různé
Usnesení č. 1/18/2017
ZO Skoronice schvaluje program v uvedeném znění
Hlasování č. 1: pro 7, proti 0, zdržel se 0

Kontrola usnesení ZO z 22. 6. 2017
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.- podepsáno, odesláno, zaplaceno do
30.6.2017 (požadavek Města Kyjov)
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. – podepsáno, odesláno, peníze dotace na účtu obce.
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Usnesení č. 9/17/2017
ZO Skoronice schvaluje smlouvu o poskytnutí dat ČÚZK a pověřuje starostku podpisem
smlouvy. – podepsáno, uskutečněno
Usnesení č. 10/17/2017
ZO Skoronice schvaluje Smlouvu o smlouvě budoucí o věcném břemeni č. 1040008156/003 a
pověřuje starostku podpisem smlouvy – podepsáno, odesláno.
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. 2/18/2017
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 ke 31. 8. 2017
Stavy účtů a pokladny
Konečný zůstatek u KB
ČMZRB
ČNB
Stav pokladny

1.783.727,26 Kč
784,38 Kč
29.739,49 Kč
6.348,- Kč

Příjmy
Výdaje

5.216,834,36 Kč
4.173.794,02 Kč

Úvěry
ČMZRB na kanalizaci

2.524.240,- 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 ke dni 31. 8. 2017

K bodu č.4. Rozpočtové opatření č. 6/2017
Starostka seznámila přítomné s rozpočtovým opatřením číslo 6/2017 – navýšení příjmů i
výdajů o 7.000,- Kč, starostka výše uvedené rozpočtové opatření schválila dne 30. 6. 2017,
ZO jej bere na vědomí.
ZO Skoronice bere na vědomí rozpočtové opatření č. 6/2017 – navýšení příjmů i výdajů
o 7.000,- Kč.
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K bodu č. 5. Rozpočtové opatření č. 7/2017
Starostka seznámila přítomné s rozpočtovým opatřením číslo 7/2017 – navýšení příjmů i
výdajů o 186.000,- Kč, starostka výše uvedené rozpočtové opatření schválila dne 10. 7. 2017,
ZO jej bere na vědomí.
ZO Skoronice bere na vědomí rozpočtové opatření č. 7/2017 – navýšení příjmů i výdajů
o 186.000,- Kč.

K bodu č. 6. Rozpočtové opatření č. 8/2017
Starostka seznámila přítomné s rozpočtovým opatřením číslo 8/2017 – navýšení příjmů i
výdajů o 10.000,- Kč, starostka výše uvedené rozpočtové opatření schválila dne 3. 8. 2017,
ZO jej bere na vědomí.
ZO Skoronice bere na vědomí rozpočtové opatření č. 8/2017 – navýšení příjmů i výdajů
o 10.000,- Kč.

K bodu č. 7. Rozpočtové opatření č. 9/2017
Starostka seznámila přítomné s rozpočtovým opatřením číslo 9/2017 – navýšení příjmů i
výdajů 80.000,- Kč, ZO výše uvedené rozpočtové opatření jednohlasně schválilo.
Usnesení č. 3/18/2017
ZO Skoronice schvaluje rozpočtové opatření číslo 9/2017 navýšení příjmů i výdajů o
80.000,- Kč
Hlasování č. 3: pro 7, proti 0, zdržel se 0

K bodu č. 8. Schválení Dohody o vytvoření společného školského obvodu ZŠ
Školský zákon – č. 561/2004 ve znění pozdější předpisů (novela 178/2016 a § 178 školského
zákona) ukládá obci povinnost zajistit podmínky pro plnění povinné školní docházky dětí
s místem trvalého pobytu na jejím území a stanovit spádové školské obvody pro vzdělávání
dětí obecně závaznou vyhláškou. (Pro rodiče to neznamená, že dítě nemůže do jiné základní
školy než spádové. Ve spádové má dítě zajištěno místo ke vzdělávání, pokud je nevyužije,
měli by to rodiče oznámit řediteli spádové školy.)
Pro MŠ Skoronice platí, že je-li v obci jedna MŠ, její spádový obvod je tvořen územím obce.
Tedy pro ni není třeba vydávat OZV.
Pro ZŠ :
• Pro 1. - 5. ročník obec uzavře Dohodu o vytvoření společného školského obvodu ZŠ
s obcí Vlkoš – zřizovatelem Základní školy ve Vlkoši-. Tato dohoda je předmětem
bodu č. 8 na 18. zasedání ZO.
• Pro 6. – 9. ročník ZŠ řeší obec uzavření dohody se zřizovatelem ZŠ v Kyjově.
Po uzavření těchto smluv ZO Skoronice vydá obecně závaznou vyhlášku o vymezení
školských obvodů spádové ZŠ.
Usnesení č. 4/18/2017
ZO Skoronice schvaluje Dohodu o vytvoření společného školského obvodu ZŠ s obcí
Vlkoš, která je zřizovatelem Základní školy a mateřské školy MUDr. K. A. Macháčka,
Vlkoš, příspěvková organizace, IČ: 00285471, se sídlem Vlkoš čp. 95, I. stupeň 1. – 5.
ročník.
Hlasování č. 4: pro 7, proti 0, zdržel se 0
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K bodu č. 9. Informace o územní studii lokality Přední kusy
Majitelé pozemků v uvedené lokalitě, kterých se týká výkup pozemků na sítě, souhlasí
s prodejem nebo darováním obcí požadované části pozemků. Kvůli možnosti zokruhování
lokality byla zahájena jednání s majitelem pozemku č.p. 730/2 o výměře 1994 m2, o prodeji
(max.cena ze strany obce je 100,- Kč/m2)..
Další postup: - získání pozemku pro zokruhování
- dokončení územní studie ing. Bílým
- vytvoření geometrických plánů
- uzavření smluv o prodeji a darování, smluv o spolufinancování stavby inženýrských sítí, smluv o VB
Usnesení č. 5/18/2017:
ZO Skoronice pověřuje starostku jednáním a uzavřením smlouvy o odkupu pozemku
p.č. 730/2 k.ú. Skoronice za 100,- Kč/m2 s Janem Kozákem, Skoronice č.119. Návrh na
vklad 1000,- Kč zaplatí obec. ZO bere na vědomí další postup ve věci ÚS lokality Přední
kusy.
Hlasování č. 5: pro 7, proti 0, zdržel se 0

K bodu č. 10. Realizované práce a projekty z rozpočtu obce
Starostka obce Ing. Marie Půčková seznámila přítomné s realizovanými pracemi a projekty
z rozpočtu obce Skoronice.
ZO Skoronice bere na vědomí realizované práce a projekty z rozpočtu obce v roce 2017.

K bodu č. 11. Informace o stavu žádostí o dotace
Místostarosta obce Jan Grombíř seznámil přítomné se stavem podaných žádostí o dotace pro
rok 2017 a o přípravě žádostí na rok 2018.
ZO Skoronice bere na vědomí informace o stavu žádostí o dotace.

K bodu č. 12. Projekt odkanalizování lokality u MŠ
Vzhledem k tomu, že výsledek dotačního řízení ze SZIF (MZe) ohledně plánovaných projektů
„Oprava severní hřbitovní zdi“ a „Oprava střechy kostela“ byl sdělen v pozdějším termínu,
než fond avizoval (o dotacích mělo být rozhodnuto do konce června, výsledek hřbitova víme
od srpna, u kostela ho ještě nevíme), jsou v obecním rozpočtu volné prostředky, plánované
jako spolupodíl obce ve výši cca 700 tis. Kč. Nabízela se možnost uskutečnit projekt, na
který nejsou v současnosti vypsány dotační tituly – odkanalizování lokality u MŠ (tj. MŠ,
Jednota, dílna Petra Holcmana). Zažádali jsme o prodloužení územního a stavebního povolení
na akci, které bylo z roku 2013 (prodlouženo v 2015). Konzultovali jsme možnost realizace
s případným zhotovitelem.
ZO Skoronice bere na vědomí projekt na odkanalizování lokality u MŠ, další informace
na příštím zasedání ZO Skoronice.

K bodu č. 13. Akce mikroregionu a obce
V letošním roce slaví Mikroregion Nový Dvůr 15. výročí svého založení. K tomuto výročí
byla 12. 9. 2017 vydána zvláštní příloha Slovácka, Hodonínského deníku. Obcím byl
poskytnut prostor k prezentaci za zvýhodněnou cenu. Připomenutí výročí bude na i
v programu Trhu místních produktů 24. 9. 2017.
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Akce mikroregionu:
• 23. 9. Burčákové putování
• 24. 9. Trh místních produktů
• 31. 12. Silvestrovské putování do Ratíškovic – téma Český seriálový
silvestr – naše obec seriál Hříšní lidé města pražského
Akce obce
• 10. v 15.00 Setkání s důchodci – zastupitele prosíme
• 4.+5.11. hody (stárci obdrží finanční dar ve výši 1000,- Kč/1 stárka
formou rozhodnutí starostky o daru, stejně jako v letech 2015 a 2016)
• Sobota 16. 12. vánoční zpívání
ZO Skoronice bere na vědomí akce mikroregionu a obce

K bodu č. 14. Žádosti a podněty občanů
Pan Miroslav Chytil, Skoronice 114, žádá o finanční příspěvek na opravu vjezdu k domu čp.
114 a čp. 103 – na obrubníky, oddělující vozovku a vjezd. Zde z důvodu položení nového
asfaltu došlo ke zvýšení vozovky a voda tekoucí po silnici se rozlévá až na betonový vjezd,
kde v zimních měsících působením mrazu dochází postupně k jeho poškození a vydrolení
betonu. Zastupitel Lukáš Plachý navrhl umístění obrubníků dodavatelskou firmou, která bude
v obci příští rok provádět opravy chodníků, na náklady obce. Pokud pan Chytil uskuteční
opravu v letošním roce svépomocí, shodli se zastupitelé na finančním daru ve výši 4.000,-,
který bude vyplacen po provedené opravě.
Paní Olga Hradilová se dotázala, zda MŠ Skoronice navštěvuje logoped a zda se konají kurzy
grafomotoriky, popř. proč ne. Starostka sdělila, že dotaz projedná s ředitelkou MŠ Skoronice.
Dále se ptala na ořez mladých lip mezi kostelem a hřbitovem – starostka odpověděla, že jejich
ořez je v plánu ošetření zeleně v příštím roce.
Paní Hradilová také upozornila na volné pobíhání psů na dětském hřišti na Lúkách.
Pan Chytil měl dotaz ohledně torza lípy u kostela, zlomené vichřicí.
ZO Skoronice bere na vědomí bodu 14. Žádosti a podněty občanů

K bodu č. 15. Různé
Starostka seznámila přítomné s výsledky kontrol Finančního a kontrolního výboru, které se
uskutečnily v roce 2017.
Dne 13. 9. 2017 se uskutečnilo Dílčí přezkoumání hospodaření obce Skoronice za rok 2017
s výsledkem:“ Při přezkoumání hospodaření nebyly zjištěny chyby a nedostatky“
Obec dokončila ve vlastní režii prodloužení vodovodního řádu Zelničky v délce 89 m.
Starostka předložila zastupitelům možnosti dalšího nakládání s tímto majetkem - zda ponechat
v majetku a uzavřít smlouvu o jeho provozování s VaK Hodonín, a.s. nebo vložit majetek
(stejně jako veškerý ostatní vodovodní řád) do společnosti VaK Hodonín za akcie.
Starostka seznámila přítomné s projektovou dokumentací Penzion Mrázovo, k dokumentaci
nebyly vzneseny žádné připomínky.
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Starostka sdělila přítomným informace ohledně pozemek parc.č. 706 o výměře 25 m2, k.ú.
Skoronice. Pozemek byl dříve v majetku Zenergo, vlastní ho nový majitel Kamil Jung
z Velkých Bílovic. Ze strany obce byl písemně požádán, zda by pozemek prodal obci. P. Jung
prodej odmítl, je ochoten pouze ho směnit za pozemky pod státní silnicí nebo v extravilánu
pod obecní cestou. Obec pozemky směňovat nebude.
ZO Skoronice bere na vědomí bod. č. 15. Různé

Na závěr poděkovala starostka všem přítomným za účast a ve 20.45 zasedání ukončila.
Ověřovatelé zápisu:

Lukáš Plachý
Marek Vašíček

Ing. Marie Půčková
Zapsala: Řiháková

Ve Skoronicích 18. 9. 2017
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