Zápis
z 20. zasedání zastupitelstva obce Skoronice konaného dne 23. 11. 2017 od 17.00 hodin
Přítomni: Ing. Marie Půčková, Jan Grombíř, Ing. Marie Horehleďová, Petr Holcman, Marek
Vašíček, Lukáš Plachý
Omluveni: Pavel Bíla
K bodu č. 1. Zahájení a 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 zastupitelů, ZO je tedy usnášeníschopné.
Starostka seznámila přítomné s 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. 10. 2017
4. Rozpočtové opatření č. 11/2017
5. Rozpočtové opatření č. 12/2017
6. Závěrečný účet Mikroregionu Nový Dvůr r. 2016
7. Darovací smlouva – příspěvek MAS Kyjovské Slovácko za rok 2017
8. Příprava rozpočtu na rok 2018
9. Vyhlášení inventarizace majetku obce k 31. 12. 2017 a schválení inventarizačních komisí
10. Informace o územní studii lokality Přední kusy
11. Informace o stavu žádostí o dotace a plánovaných projektech
12. Žádosti a podněty občanů
13. Různé
Usnesení č. 1/20/2017
ZO Skoronice schvaluje program v uvedeném znění
Hlasování č. 1: pro 6, proti 0, zdržel se 0

Kontrola usnesení ZO z 14. 9. a 9. 10. 2017
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. – smlouva podepsána
Usnesení č. 5/18/2017:
ZO Skoronice pověřuje starostku jednáním a uzavřením smlouvy o odkupu pozemku
p.č. 730/2k.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. – uzavřena smlouva o odkupu pozemku, podán a zaplacen návrh na vklad na
katastru. Po převedení pozemku na obec bude provedena úhrada p. Kozákovi. Další
záležitosti ohledně ÚS v bodě 10.

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. – dar vyplacen dne 10.10.2017.
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. – podepsána.
Advokátní kancelář informuje, že 1.11.2017 sdělilo MŽP, že neshledali důvody pro zahájení
přezkumného řízení stanoviska EIA. V tuto chvíli lze tedy očekávat pokračování řízení před
Obvodním báňským úřadem.

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. 2/20/2017
ZO Skoronice schvaluje ověřovatele zápisu Jana Grombíře a Petra Holcmana, jako
zapisovatelku Marii Řihákovou.
Hlasování č. 2: pro 6, proti 0, zdržel se 0

K bodu č. 3. Hospodaření obce k 31. 10. 2017
Stavy účtů a pokladny
Konečný zůstatek u KB 2.239.021,55 Kč
ČMZRB
644,53 Kč
ČNB
40.526,89 Kč
Stav pokladny
5.416,- Kč
Příjmy
Výdaje

6.648.498,23 Kč
4.991.031,05Kč

Úvěry
ČMZRB na kanalizaci
2.375.755,- 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
Závazek z korekce dotace na ČOV (platby za porušení rozpočtové kázně jsou předepsány
Finančním úřadem a je nutné je zaplatit, i když je na soud podána žaloba proti rozhodnutí o
porušení rozp.kázně) – 126 tis. Kč ročně (částka připadající na Skoronice podle počtu
obyvatel) x 6 let podle splátkového kalendáře.
ZO Skoronice bere na vědomí hospodaření obce Skoronice ke dni 31. 10. 2017

K bodu č. 4. Rozpočtové opatření č. 11/2017
Starostka seznámila přítomné s rozpočtovým opatřením číslo 11/2017 – navýšení příjmů i
výdajů o 125.000,- Kč, starostka výše uvedené rozpočtové opatření schválila dne 6. 10. 2017,
ZO jej bere na vědomí.
ZO Skoronice bere na vědomí rozpočtové opatření č. 11/2017 – navýšení příjmů i výdajů
o 125.000,- Kč.
K bodu č. 5. Rozpočtové opatření č. 12/2017
Starostka seznámila přítomné s rozpočtovým opatřením číslo 12/2017 – navýšení příjmů i
výdajů o 100.000,- Kč, starostka výše uvedené rozpočtové opatření schválila dne 7. 11. 2017,
ZO jej bere na vědomí.
ZO Skoronice bere na vědomí rozpočtové opatření č. 12/2017 – navýšení příjmů i výdajů
o 100.000,- Kč.
K bodu č. 6. Závěrečný účet Mikroregionu Nový Dvůr r. 2016
Starostka seznámila přítomné se Závěrečným účtem Mikroregionu Nový Dvůr za rok 2016,
který byl zveřejněn na úřední desce obce Skoronice v době od 15. 6. do 1. 7. 2017.
ZO Skoronice bere na vědomí Závěrečný účet Mikroregionu Nový Dvůr za rok 2016.
K bodu č. 7. Darovací smlouva – příspěvek pro MAS Kyjovské Slovácko za rok 2017
V předchozích dvou letech obce přispívaly MAS na činnost částkou 20,-Kč/obyvatele. V roce
2015 - 10.420,- Kč, v roce 2016 - 10.440,- Kč. V roce 2017 bylo k 1. lednu 539 obyvatel,
příspěvek činí 10.780,- Kč. Starostka navrhla darovací smlouvu s uvedených příspěvkem pro
rok 2017 schválit. Místostarosta vznesl protinávrh – odložit tento bod jednání na další
zasedání a vyžádat od MAS přehled aktivit za rok 2017 a připravované dotační výzvy na rok
2018, které se týkaly a týkají obce Skoronic. Nejdříve se hlasovalo o protinávrhu. Protinávrh
byl schválen.
Usnesení č. 3/20/2017
ZO Skoronice neschvaluje přípěvek pro MAS Kyjovské Slovácko v pohybu na tomto
zasedání, bod odkládá na prosincové zasedání a žádá od MAS Kyjovské Slovácko
informace o aktivitách v roce 2017 a připravovaných dotačních titulech na rok 2018,
které se týkají obce Skoronice.
Hlasování č. 3 o návrhu č. 2: pro 5, proti 1, zdržel se 0
K bodu č. 8. Příprava rozpočtu na rok 2018
Starostka seznámila přítomné s orientační mi podklady pro tvorbu rozpočtu na rok 2018.
Navržené plánované stavební akce jsou: chodník při silnici III./4255 – II. a III. část (směrem
k VSV), pokračování opravy střechy kostela, pokračování opravy hřbitovní zdi, místo
pasivního odpočinku u rybníka (to vše s dotací), odkanalizování lokality u MŠ, oprava
komunikace mezi potoky (od zahradnictví ke sklepům). Na vybudování parkovacích míst u
hřbitova a opravu obecního domu (hydroizolace, fasáda) jsou zadány projekty.
Zastupitelstvo obce Skoronice bere na vědomí informace o plánovaných akcích
financovaných i spolufinancovaných z obecního rozpočtu na rok 2018 a ukládá
finančnímu výboru ve spolupráci s vedením obce zpracování návrhu rozpočtu do
10.12.2017.

K bodu č. 9. Vyhlášení inventarizace majetku obce k 31. 12. 2017 a schválení
inventarizačních komisí
Na základě zákona 563/1991 Sb., o účetnictví a vyhlášky 270/2010 Sb., o inventarizaci
majetku a závazků stanovuje starostka inventarizaci majetku k 31. 12. 2017 a navrhuje složení
inventarizačních komisí a plán inventur.
K zajištění inventarizace se zřizují tyto inventarizační komise:
UIK:
Předseda:
Členové:

podpisový vzor
Jan Grombíř
Petr Holcman
Ing. Marie Horehleďová

DIK č. 1- obecní úřad, provede inventarizaci
těchto účtů:
018 včetně 078, 019 včetně 079, 021 včetně 081, 022 včetně 082, 0280020 včetně
0880000,0280026 věcná břemena včetně 0880026, 031, 032, 042, 069,112,231, 261, 262,
263, 311, 314, 315, 316,321, 331, 336, 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, 972,
Předseda: Ing. Marie Půčková
Členové: Petr Holcman
František Fojtík
DIK č. 2 – hasičská zbrojnice-SDH, provede inventarizaci
těchto účtů:
028 0023 včetně 0880023, 902 0111
Předseda: Pavel Bíla
Členové: František Kuchař
Václav Křížka
Stanislav Krist
DIK č. 3 – obecní knihovna + klubovny, provede inventarizaci
těchto účtů:
018 0021 včetně0780024, 028 0024 včetně 088 0024, 902 0112, 028 0021 včetně 088 0021,
902 0114,
028 0027 včetně 088 0027, 902 0015
Předseda: Lukáš Plachý
Člen:
Renáta Ticháčková
DIK č. 4 – muzeum, provede inventarizaci
těchto účtů:
028 0025 včetně 0880025, 902 0113
Předseda: Marek Vašíček
Člen:
Ing. 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: Marek Vašíček
Členové: Jan Grombíř
Pavel Bíla
Mateřská škola Skoronice
Předseda: Jan Grombíř
Školní jídelna při MŠ Skoronice
Předseda: Ing. Marie Půčková
Příspěvková organizace MŠ Skoronice si určí členy inventarizace.
Usnesení č. 4/20/2017
ZO Skoronice schvaluje plán inventur, složení inventarizačních komisí a komise
likvidační k 31. 12. 2017
Hlasování č. 4: pro 6, proti 0, zdržel se 0

K bodu č. 10. Informace o územní studii lokality Přední kusy
Ing. Bílý vytvořil variantu ÚS se zokruhováním přes pozemek 730/2, který obec odkoupila od
p. Kozáka. Vlastník sousedních pozemků p. Randula chce na svých dvou pozemcích využít
jejich rozlohu k hustší zástavbě, s tím, že náklady spojené s řešením kanalizace a příjezdovou
cestou pro domky na jeho pozemcích ponese on a stavebníci na těchto pozemcích.
K předložené variantě ÚS zastupitelstvo obce přijalo toto usnesení:
Zastupitelstvo obce Skoronice bere na vědomí záměr p. Randuly a starostka předloží
ing.arch. Bílému požadavek na následující úpravu ÚS:
- na pozemku 730/2 nepovede žádná kanalizace
- ostatní inženýrské sítě (voda, plyn, elektrika,..) budou uloženy mimo komunikaci
v zeleném pásu pozemku č. 730/2
- změnit linii 50 m od stavební čáry, určenou pro omezení zabřemenění pozemků, u obou
pozemků p. Randuly (podle dohody s ním)

K bodu č. 11. Informace o stavu žádostí o dotace a plánovaných projektech
Dotované projekty podpořené v roce 2017 a připravené k realizaci v roce 2018:
a) Výměna krovů a střechy nad hlavní lodí kostela sv. Floriána - dotace byla obci
přidělena až v říjnu 2017
b)Boční (severní) zeď hřbitova
Do konce letošního roku vypíšeme na obě akce výběrové řízení na dodavatele, termín realizace dubenčerven 2018.
c) Zpevněná plocha s přístřeškem u rybníka – realizace projektu je připravená, zahájení prací
předpokládáme v měsíci dubnu 2018.

Ministerstvo kultury ČR – Podpora tradiční lidové kultury - Skoronská jízda králů 2018
Projekt zahrnuje 70% příspěvek na náklady spojené s přípravou a provedením jízdy králů
v sobotu 8. září 2018. Žádost o dotaci byla podána v září 2017, termín vyhodnocení žádostí a
oznámení výsledků je 31. 12. 2017.
Žádosti o dotace připravované na rok 2018
V lednu 2018 podáme žádosti o dotace na SFDI (bezpečnost, bezbariérové chodníky) na
chodník podél silnice III/4255 – část II.– od Lungového č.p. 110 po Markovo č.p. 26 a nový
chodník podél silnice III/4255 – část III – vybudování nového chodníku od Markového č.p.
26 po vstup do bývalé admnistrativní budovy JZD (VSV) – celkové náklady 1.410 tis.Kč,
dotace 85%
V únoru 2018 podáme žádosti o dotace na
JMK – Program rozvoje venkova na hydroizolaci, zateplení a fasáda části budovy obecního
domu – dotace max. 200 tis.Kč, rozsah bude závislý na možnostech obecního rozpočtu při
spolufinancování projektu.
JMK – Podpora v oblasti kultury, nemateriální statky UNESCO - na finanční podporu
doprovodných akcí a dalšími náklady v souvislosti s pořádáním jízdy králů ve Skoronicích
(dotace 90 %, max.100 tis. Kč)
Nedotované práce a projekty připravované na rok 2018
(Realizace je závislá na možnostech obecního rozpočtu roku 2018):
- oprava místní komunikace mezi mostky (od zahradnictví směrem na Vinohrádky)
250 tis.Kč
- odkanalizování lokality u mateřské školy (mateřská školka, knihovna a klubovny, obchod
COOP a hospoda, dílna p. Holcmana a dům č.p. 15, Rybová) 1 180 tis. Kč.
ZO Skoronice bere na vědomí Informace o stavu žádostí o dotace a plánovaných
projektech

K bodu č. 12. Žádosti a podněty občanů
Dne 27. 10. 2017 byla doručena žádost na OÚ Skoronice o navrácení části pozemků p.č.
484/7 a 484/27 od p. Josefa Klimeše, bytem Skoronice 88. ZO Skoronice žádost projednalo.
Výše uvedené parcely jsou vlastnictvím pana Klimeše. Pokud má zájem směnit nějaké parcely
s obcí v rámci pozemkových úprav, je potřeba je přesně specifikovat.
Miroslav Chytil, Skoronice 114, upozornil, že na hřbitově u smuteční síně, kde jsou umístěny
nádoby na SKO a bioodpad, by bylo vhodné umístit světlo se senzorem.
Dále navrhl v rámci oprav hřbitovní zdi její prodloužení až za márnici.
K bodu č. 13. Různé
Dne 23. 10. 2017 obdržel OU Skoronice žádost od Lesů ČR Brno o odkup pozemků pod
korytem VT Náhon Vlkoš a VT Hruškovice. Požadují vyjádření do 17.12.2017. Zastupitelstvo
obce považuje informace v žádosti za nedostatečné a žádá Lesy ČR o podrobnější podmínky
prodeje a následného provozování. Dále je nutné celou záležitost řešit v součinnosti s obcí
Vlkoš, která má do náhonu sveden přepad kanalizace. Záležitost bude projednávána na
následujících zasedáních v roce 2018.

Vzpomínková lavička – Spolek Military muzeum Vlkoš uskutečnil k příležitosti Dne
válečných veteránů akci Cesta poděkování, úcty a pokory, kdy převezl Vzpomínkovou
lavičku válečných veteránů na hřbitov Brookwood ve Velké Británii, kde jsou pohřbení
váleční veteráni i z obcí našeho mikroregionu. Obec akci finančně podpořila a stala se
partnerem projektu.
Vichřice – vznikla škoda na hřbitově po pádu tůje na pomníky Horňákových a Bábíkových,
škoda byla nahlášena na ČP.
Penzion Slezák – pan Slezák předložil projekt, upravený podle závěrů jednání se stavebním
úřadem Kyjov a Obcí Skoronice. (Dům bude umístěn blíž k hranici pozemku vlastníka
směrem do návsi, oplocení bude cihlové, přesah střechy 20 cm na pozemek obecní).
Kanalizační přípojka Klimkovi – kvůli zjištění stavu kanalizace bude provedeno kamerování
kanalizace v ulici od kostela na křižovatku u obecního domu.
Starostka seznámila přítomné s vyúčtováním hodů 2017 - obec doplácela pouze 7 tis. Kč, což
je nejnižší ztráta za poslední roky.
Starostka informovala o jednání s SOS KOČKY Hodonín a o situaci ohledně koček, a dále o
situaci ohledně pobíhajícího psa, jehož majitel byl na situaci opakovaně upozorňován.
Na závěr starostka poděkovala všem přítomným za účast a ve 20.10 zasedání ukončila.

Ověřovatelé zápisu:

Jan Grombíř
Petr Holcman

Ing. Marie Půčková
starostka
Zapsala: Řiháková

Ve Skoronicích 27. 11. 2017

