Zápis
z 21. zasedání zastupitelstva obce Skoronice konaného dne 27. 12. 2017 od 17.00 hodin
Přítomni: Ing. Marie Půčková, Jan Grombíř, Marek Vašíček, Petr Holcman, Lukáš Plachý,
Pavel Bíla
Omluveni: ing. Marie Horehleďová
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. Přítomna je nadpoloviční
většina zastupitelů, ZO je tedy usnášeníschopné.
Starostka seznámila přítomné s navrženým programem a navrhla změnu programu: vložení
bodu Rozpočtové opatření č. 15/2017 jako číslo 15., přečíslování bodů následujících na 16.
Žádosti a podněty občanů a 17. Různé, dále doplnit bod 17.a) Dokončení Územní studie
lokality Přední kusy. Dále navrhla projednat bod č. 15 hned po bodu č. 11.
Program:
1. Zahájení, schválení programu a kontrola usnesení
2. Schválení ověřovatelů zápisu a zapisovatelky
3. Projednání a schválení rozpočtu obce Skoronice na rok 2018
4. Projednání a schválení Střednědobého výhledu rozpočtu obce na roky 2019-21
5. Projednání a schválení rozpočtu MŠ Skoronice na rok 2018
6. Projednání a schválení Střednědobého výhledu rozpočtu MŠ Skoronice na roky 2019-20
7. Projednání rozpočtu na r. 2018 a SVR na roky 2019-21 Svazku obcí
Kelčany,Milotice,Skoronice,Vacenovice, Vlkoš
8. Projednání rozpočtu r. 2018 a SVR 2019-20 Mikroregionu Nový Dvůr
9. Projednání rozpočtu r. 2018 a SVR 2019-21 DSO Severovýchod
10. Rozpočtové opatření č. 13/2017
11. Rozpočtové opatření č. 14/2017
12. Darovací smlouva – příspěvek MAS Kyjovské Slovácko
13. Projednání odměn členům výborů, kteří nejsou členy ZO
14. Informace o změně nařízení vlády č. 414/2016 Sb. a nařízení vlády č. 318/2017 Sb.
15. Žádosti a podněty občanů
16. Různé
Program včetně změn:
1. Zahájení, schválení programu a kontrola usnesení
2. Schválení ověřovatelů zápisu a zapisovatelky
3. Projednání a schválení rozpočtu obce Skoronice na rok 2018
4. Projednání a schválení Střednědobého výhledu rozpočtu obce na roky 2019-21
5. Projednání a schválení rozpočtu MŠ Skoronice na rok 2018
6. Projednání a schválení Střednědobého výhledu rozpočtu MŠ Skoronice na roky 2019-20
7. Projednání rozpočtu na r. 2018 a SVR na roky 2019-21 Svazku obcí
Kelčany,Milotice,Skoronice,Vacenovice, Vlkoš
8. Projednání rozpočtu r. 2018 a SVR 2019-20 Mikroregionu Nový Dvůr
9. Projednání rozpočtu r. 2018 a SVR 2019-21 DSO Severovýchod
10. Rozpočtové opatření č. 13/2017
11. Rozpočtové opatření č. 14/2017
12. Darovací smlouva – příspěvek MAS Kyjovské Slovácko

13. Projednání odměn členům výborů, kteří nejsou členy ZO
14. Informace o změně nařízení vlády č. 414/2016 Sb. a nařízení vlády č. 318/2017 Sb.
15. Rozpočtové opatření č. 15/2017
16. Žádosti a podněty občanů
17. Různé
17.a) Dokončení Územní studie lokality Přední kusy
Usnesení č. 1/21/2017
ZO Skoronice schvaluje program v pozměněném znění – vložení bodu Rozpočtové
opatření č. 15/2017 jako č. 15., přečíslování bodů následujících na 16. Žádosti a podněty
občanů a 17. Různé a vložení bodu 17a) Dokončení Územní studie lokality Přední kusy.
Hlasování č. 1: pro 6, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. 2/21/2017
ZO Skoronice schvaluje pořadí projednání bodu č. 15 Rozpočtové opatření č. 15/2017 –
hned po bodu 11. Rozpočtové opatření č. 14/2017
Hlasování č. 2: pro: 6, proti 0, zdržel se 0

Kontrola usnesení z jednání ZO dne 23. 11. 2017
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. – viz bod 12.
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)
- ÚS je dokončena ing. arch. Bílým, předána p. Komináckému z odboru územního
plánování MěÚ Kyjov, kde (po písemném vyjádření KHS Hodonín v lednu 2018) vložením
do evidence Územní studie lokality Přední Kusy nabude účinnosti. ZO Skoronice bere na
vědomí pořízení uvedené územní studie. –Informace budou součástí bodu 17. Různé – 17.a)
Dokončení Územní studie lokality Přední Kusy.

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. – zatím nebyl starostkou
osobně nekontaktován, Pozemkový úřad i zpracovatelská firma Ekotoxa jsou o této žádosti
informováni.
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. – světlo bude po
dohodě s firmou p. Baďury umístěno (předpokládaná realizace leden-únor 2018).
Dále navrhl v rámci oprav hřbitovní zdi její prodloužení až za márnici. – prodloužení by
znamenalo vícenáklady cca 200-300 tis. Kč při realizaci projektu opravy hřbitovní zdi,
protože vyžaduje navážku terénu. Je třeba zvážit, jestli jsou náklady úměrné získanému
prostoru.
ZO Skoronice bere na vědomí, že hřbitovní zeď zůstane v původní podobě bez rozšíření.

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. – obec Vlkoš prozatím nehodlá Náhon
Vlkoš prodávat, má do něj vyvedeno několik přepadů kanalizace. Věc bude předmětem dalších
jednání ZO Vlkoš i ZO Skoronice. Na Lesy ČR odeslala starostka dopis – viz příloha bodů 21.
zasedání ZO .

K bodu č. 2. Schválení ověřovatelů zápisu a zapisovatelky
Starostka navrhla jako ověřovatele zápisu Lukáše Plachého a Marka Vašíčka, jako
zapisovatelku Marii Řihákovou.
Usnesení 3/21/2017
ZO Skoronice schvaluje ověřovatele zápisu Lukáše Plachého a Marka Vašíčka, jako
zapisovatelku Marii Řihákovou.
Hlasování č. 3: pro 6, proti 0, zdržel se 0

K bodu č. 3. Projednání a schválení rozpočtu obce Skoronice na rok 2018
Finanční výbor projednal návrh rozpočtu obce Skoronice na rok 2018: příjmy ve výši
7.790.000,- Kč, financování ve výši – použití přebytku předchozích let ve výši 2.040.000,- Kč
a splátka úvěru ve výši 594.000,- Kč tj. celkem 9.236.000,- Kč a výdaje ve výši 9.236.000,Kč. Návrh rozpočtu byl zveřejněn na úřední desce i v elektronické podobě ode dne 8. 12.2017
do 27. 12.2017. Rozpočet se schvaluje dle paragrafů.

Změny oproti vyvěšenému návrhu rozpočtu obce Skoronice na rok 2018:
1. Změna v rámci paragrafu 2321 bez navýšení příjmů a výdajů rozpočtu obce (částka
125.700,- Kč – snížení položky 6121 Budovy, haly a stavby a navýšení položky 5329 Ostatní
neinv. transfery veřejným rozpočtům územní úrovně (DSO) – na základě upraveného
rozpočtu Svazku obcí Kelčany, Milotice, Skoronice, Vacenovice, Vlkoš schváleného valnou
hromadou Svazku dne 14. 12. 2017. Částka představuje příspěvek obce na roční splátku
odvodu, vyměřeného Svazku Finančním úřadem za porušení rozpočtové kázně. Svazek se
brání podáním žaloby, které však nemá odkladný účinek na platbu.)
2. Navýšení příjmů a výdajů o 700.000,- Kč – částka dotace, doplňuje se do rozpočtu obce
na základě Rozhodnutí o poskytnutí dotace na „Opravu krovu kostela a střechy kostela sv.
Floriána – Skoronice“od Ministerstva zemědělství ČR (Státní zemědělský invervenční fond),
zaslaného po vyvěšení návrhu rozpočtu obce na rok 2018
Rozpočet po zapracování změn: Celkové příjmy budou 8.490.000,- Kč, financování
1.446.000,- Kč, celkem příjmy + financování 9.936.000,- Kč a výdaje celkem 9.936.000,- Kč.
Usnesení č. 4/21/2017
ZO Skoronice schvaluje rozpočet obce Skoronice dle paragrafů na rok 2018: celkové
příjmy budou 8.490.000,- Kč, financování 1.446.000,- Kč, celkem příjmy + financování
9.936.000,- Kč a výdaje celkem 9.936.000,- Kč.
Hlasování č. 4: pro 6, proti 0, zdržel 0

K bodu č. 4. Projednání a schválení Střednědobého výhledu rozpočtu obce Skoronice na
léta 2019-201
Starostka seznámila přítomné s návrhem Střednědobého výhledu rozpočtu obce Skoronice na
léta 2019 – 2021, který byl zveřejněn v době od 8. 12. 2017 do 27. 12. 2017, byl jednohlasně
schválen.
Usnesení č. 5/21/2017
ZO Skoronice schvaluje Střednědobý výhled rozpočtu obce Skoronice na léta 2019-2021
Hlasování č. 5: pro 6, proti 0, zdržel se 0

K bodu č. 5. Projednání a schválení rozpočtu MŠ Skoronice na rok 2018
Starostka seznámila přítomné s návrhem rozpočtu MŠ Skoronice na rok 2018, který byl
zveřejněn na úřední desce obce Skoronice v době od 29. 11. do 15. 12. 2017. Příjmy činí
1.940.000,- Kč a výdaje 1.940.000,- Kč. Návrh rozpočtu MŠ Skoronice byl jednohlasně
schválen.
Usnesení č. 6/21/2017
ZO Skoronice schvaluje návrh rozpočtu PO MŠ Skoronice na rok 2018 – příjmy celkem
1.940.000,- Kč a výdaje celkem 1.940.000,- Kč.
Hlasování č. 6: pro 6, proti 0, zdržel se 0

K bodu č. 6. Projednání a schválení Střednědobého výhledu rozpočtu MŠ Skoronice na
roky 2019-2020
Starostka seznámila přítomné s návrhem Střednědobého výhledu rozpočtu MŠ Skoronice na
roky 2019-2020, který byl zveřejněn na úřední desce v době od 20. 11. 2017 do 6. 12. 2017.
Usnesení č. 7/21/2017
ZO Skoronice schvaluje návrh Střednědobého výhledu rozpočtu MŠ Skoronice na roky
2019-2020
Hlasování č. 7: pro 6, proti 0, zdržel se 0

K bodu č. 7. Projednání rozpočtu DSO Kelčany,Milotice, Skoronice, Vacenovice, Vlkoš
na rok 2018 a Střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2019-2021 DSO
Starostka seznámila přítomné s návrhem rozpočtu Svazku obcí Kelčany, Milotice, Skoronice,
Vacenovice, Vlkoš na rok 2018 a návrhem Střednědobého výhledu rozpočtu na léta 20192021, který byl zveřejněn na úřední desce obce Skoronice v době od 29. 11. 2017 do 14. 12.
2017. Dále seznámila s návrhem Střednědobého výhledu rozpočtu Svazku obcí Kelčany,
Milotice, Skoronice, Vacenovice, Vlkoš na léta 2019-2021, které byly jednohlasně schváleny.
ZO Skoronice bere na vědomí Návrh rozpočtu Svazku obcí Kelčany, Milotice,
Skoronice, Vacenovice, Vlkoš na rok 2018 a návrh Střednědobého výhledu rozpočtu
Svazku obcí Kelčany, Milotice, Skoronice, Vacenovice, Vlkoš na léta 2019-2021.

K bodu č. 8. Projednání návrhu rozpočtu Mikroregion Nový Dvůr na rok 2018 a
Střednědobého výhledu rozpočtu Mikroregionu Nový Dvůr na léta 2019-2020
Starostka seznámila přítomné s návrhem rozpočtu Mikroregionu Nový Dvůr na rok 2018 a
s návrhem Střednědobého výhledu rozpočtu Mikroregionu Nový Dvůr, výše uvedené
dokumenty byly zveřejněny na úřední desce obce Skoronice ode dne 4. 12. 2017 do 19. 12.
2017.
ZO Skoronice bere na vědomí návrh rozpočtu Mikroregionu Nový Dvůr na rok 2018 a
návrh Střednědobého výhledu rozpočtu Mikroregionu Nový Dvůr na léta 2019-2020.

K bodu č. 9. Projednání návrhu rozpočtu DSO Severovýchod na rok 2018 a návrhu
Střednědobého výhledu rozpočtu DSO Severovýchod na léta 2019-2021
Starostka seznámila přítomné s návrhem rozpočtu DSO Severovýchod na rok 2018 a rovněž
s návrhem Střednědobého výhledu rozpočtu DSO Severovýchod na léta 2019-2021, výše
uvedené dokumenty byly zveřejněny na úřední desce obce Skoronice ode dne 1. 12. 2017 do
19. 12. 2017.
ZO Skoronice bere na vědomí návrh rozpočtu DSO Severovýchod na rok 2018 a návrh
Střednědobého výhledu rozpočtu DSO Severovýchod na léta 2019-2021.

K bodu č. 10. Rozpočtové opatření č. 13/2017
Starostka seznámila přítomné s rozpočtovým opatřením č. 13/2017 – navýšení příjmů i výdajů
o 295.000,-.
ZO Skoronice bere na vědomí rozpočtové opatření č. 13/2017 – navýšení příjmů i výdajů
o 295.000,- Kč.

K bodu č. 11. Rozpočtové opatření č. 14/2017
Starostka seznámila přítomné s rozpočtovým opatřením č. 14/2017 – navýšení příjmů i výdajů
o 280.000,ZO Skoronice bere na vědomí rozpočtové opatření č. 14/2017 – navýšení příjmů i výdajů
o 280.000,- Kč.

K bodu č. 15. Rozpočtové opatření č. 15/2017
Starostka seznámila přítomné s rozpočtovým opatřením číslo 15/2017 – navýšení příjmů i
výdajů o 225.000,- Kč, které bylo jednohlasně schváleno.
Usnesení č. 8/21/2017
ZO Skoronice schvaluje rozpočtové opatření č. 15/2017 – navýšení příjmů i výdajů o
225.000,- Kč.
Hlasování č. 8: pro 6, proti 0, zdržel se 0

K bodu č. 12. Darovací smlouva – příspěvek MAS Kyjovské Slovácko
Tento bod byl na předchozím zastupitelstvu obce odložen (7-20-2017) a vyžádány od MAS
informace o aktivitách v roce 2017 a připravovaných dotačních titulech na rok 2018, které se
týkají obce Skoronice. Informace jsou v příloze „MAS činnost“.
Jedná se o příspěvek ve výši 10.780,- Kč (539 obyvatel x 20,-/obyv.).
Usnesení č. 9/21/2017
ZO Skoronice schvaluje Darovací smlouvu – příspěvek MAS Kyjovské Slovácko ve výši
10.780,- Kč.
Hlasování č. 9: pro 6, proti 0, zdržel se 0

K bodu č. 13. 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 2017 a jsou splatné v měsíci prosinci 2017.
Usnesení č. 10/21/2017
ZO Skoronice schvaluje odměnu za výkon funkce členů výboru Renátě Ticháčkové ve
výši 1.000,- Kč a Miroslavu Chytilovi ve výši 1.000,- Kč.
Hlasování č. 10: pro 6, proti 0, zdržel se 0

K bodu č. 14. Informace o změně nařízení vlády č. 414/2016 Sb., a nařízení č. 318/2017
Sb.,
Od 1. 1. 2018 nabylo účinnosti nařízení vlády č. 318/2017, které novelizuje nařízení vlády č.
37/2003 Sb. o odměnách členům zastupitelstev obcí a ruší nařízení č. 414/2016. Novela
zjednodušuje konstrukci odměn - rozděluje podrobněji skupiny podle počtu obyvatel,
umožňuje přiznat zastupiteli mimořádnou odměnu (což předchozí úpravy neumožňovaly),
zvyšuje podstatně maximální hranici odměn neuvolněným členům zastupitelstev.
Výše měsíční odměny uvolněného člena ZO je dána zákonem č. 128/2000 Sb. a nař. vlády č.
37/2003 Sb. ve znění pozdějších předpisů (nař. vlády č. 318/2017)
O měsíčních odměnách neuvolněných členů ZO rozhoduje zastupitelstvo obce.
ZO Skoronice bere na vědomí novelu č. 318/2017 a zachování odměn neuvolněným
členům zastupitelstva ve výši podle usnesení č. 9/1/2014 ze dne 12. 11. 2014.

K bodu č. 16. Žádosti a podněty občanů
Člen ZO Skoronice Pavel Bíla upozornil na stav vrby u domu čp. 3. Starostka odpověděla, že
ořez a ošetření vrby je začleněno do plánovaného ořezu stromů na jaře 2018.
ZO Skoronice bere na vědomí připomínku Pavla Bíly.

K bodu č. 17. Různé - bod 17.a) Dokončení územní studie 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 dne 23. 11. 2017 toto usnesení:
Zastupitelstvo obce Skoronice vzalo na vědomí záměr p. Randuly a starostka předložila
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)
Nyní je ÚS dokončena ing. arch. Bílým, předána p. Komináckému z odboru územního
plánování MěÚ Kyjov, kde (po písemném vyjádření KHS Hodonín v lednu 2018)
vložením do evidence tato Územní studie lokality Přední kusy nabude účinnosti. Bude
podkladem pro stavební úřad MěÚ Kyjov při povolování staveb v této lokalitě.
Zastupitelstvo obce Skoronice bere na vědomí pořízení Územní studie - Skoronice
Území B1 územního plánu – lokalita Přední kusy.

Na závěr poděkovala starostka všem přítomným za účast a v 19:20 zasedání ukončila.

Ověřovatelé zápisu:

Lukáš Plachý
Marek Vašíček

Ing. Marie Půčková
starostka

Zapsala: Řiháková

Ve Skoronicích 29. 12. 2017

