Zápis
z 2. zasedání zastupitelstva obce Skoronice konaného dne 27. 12. 2018 od 17,00 hodin
Přítomni: František Bíla, Ing. Petr Lunga, Petr Holcman, Jitka Chytilová, Barbora Chytilová,
Roman Lunga
Omluven: Marek Ingr
K bodu č. 1. Zahájení
Zasedání zahájil starosta obce František Bíla, přivítal přítomné a konstatoval, že informace o konání
byla zveřejněna v zákonné lhůtě na úřední desce, vyhlášena obecním rozhlasem a zveřejněna na
webových stránkách obce. Přítomno je šest členů ZO, tudíž je ZO usnášeníschopné.
K bodu č. 2. Schválení programu
Starosta seznámil přítomné s programem, který byl jednohlasně schválen.
1. Zahájení
2. Schválení programu
3. Schválení ověřovatelů zápisu a zapisovatelky
4. Hospodaření obce ke dni 30. 11. 2018
5. Rozpočtové opatření č. 14/2018
6. Rozpočtové opatření č. 15/2018
7. Projednání a schválení rozpočtu obce Skoronice na rok 2019
8. Projednání a schválení Střednědobého výhledu rozpočtu obce na roky 2020-22
9. Projednání a schválení rozpočtu MŠ Skoronice na rok 2019
10. Projednání a schválení Střednědobého výhledu rozpočtu MŠ Skoronice na roky 2020-21
11. Projednání rozpočtu na r. 2019 a SVR na roky 2020-22 Svazku obcí
Kelčany, Milotice, Skoronice, Vacenovice, Vlkoš
12. Projednání rozpočtu na rok 2019 a SVR 2020-22 DSO Severovýchod
13. Informace o změně nařízení vlády č. 202/2018 Sb.
14. Pronájem – obecní sklep
15. Diskuze
16. Závěr
Usnesení č. 1/2/2018
ZO Skoronice schvaluje program zasedání.
Hlasování č. 1: pro 6, proti 0, zdržel se 0
K bodu č. 3. Schválení ověřovatelů zápisu a zapisovatelky
Starosta navrhl jako ověřovatele zápisu Jitku Chytilovou a Romana Lungu, jako zapisovatelku Marii
Řihákovou.
Usnesení č. 2/2/2018
ZO Skoronice schvaluje ověřovatele zápisu Jitku Chytilovou a Romana Lungu, jako zapisovatelku
Marii Řihákovou.
Hlasování č. 2: pro 6, proti 0, zdržel se 0
K bodu č. 4. Hospodaření obce ke dni 30. 11. 2018
Stav finančních prostředků a srovnání plánovaných a skutečných příjmů Rozpočtové určení daní
k 30. 11. 2018 je následující:
Stav účtů u KB, ČNB a ČMZRB k 31. 11. 2018 1.695.081,03
Schválený rozpočet příjmů RUD roční
6.109.000,Skutečně získané příjmy z RUD k 31.11.2018
6.174.989,04
Stav úvěru u ČMZRB
1.781.815,Stav úvěru u KB
0
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Příjmy celkem: 12.835.621,71
Výdaje celkem: 13.118.166,11
ZO Skoronice bere na vědomí hospodaření obce k 30. 11. 2018.
K bodu č. 5. Rozpočtové opatření č. 14/2018
Starosta seznámil přítomné s rozpočtovým opatřením číslo 14/2018 – navýšení příjmů i výdajů
o 220.000,- Kč, které bylo schváleno starostou dne 5. 12. 2018.
ZO Skoronice bere na vědomí Rozpočtové opatření č. 14/2018 – navýšení příjmů i výdajů
o 220.000,- Kč.
K bodu č. 6. Rozpočtové opatření č. 15/2018
Starosta seznámil přítomné s rozpočtovým opatřením číslo 15/2018 – navýšení příjmů i výdajů
o 440.000,- Kč, které bylo jednohlasně schváleno.
Usnesení č. 3/2/2018
ZO Skoronice schvaluje Rozpočtové opatření č. 15/2018 – navýšení příjmů i výdajů o 440.000,- Kč.
Hlasování č. 3: pro 6, proti 0, zdržel se 0
K bodu č. 7. Projednání a schválení rozpočtu obce Skoronice na rok 2019
Finanční výbor projednal návrh rozpočtu obce Skoronice na rok 2019: příjmy ve výši
8.634.000,- Kč, financování ve výši – použití přebytku předchozích let ve výši 1.300.000,- Kč
a splátku úvěru ve výši 594.000,- Kč tj. celkem 9.340.000,- Kč a výdaje
ve výši 9.340.000,- Kč. Návrh rozpočtu byl zveřejněn na úřední desce i v elektronické podobě ode dne
7. 12. 2018 do 27. 12. 2018. Rozpočet se schvaluje dle paragrafů.
Usnesení č. 4/2/2018
ZO Skoronice schvaluje rozpočet obce Skoronice dle paragrafů na rok 2019: celkové
příjmy budou 8.634.000,- Kč, financování 706.000,- Kč, celkem příjmy + financování
9.340.000,- Kč a výdaje celkem 9.340.000,- Kč.
Hlasování č. 4: pro 6, proti 0, zdržel se 0
K bodu č. 8. Projednání a schválení Střednědobého výhledu rozpočtu obce na roky
2020 -22
Starosta seznámil přítomné s návrhem Střednědobého výhledu rozpočtu obce Skoronice na roky
2020 - 22, který byl zveřejněn na úřední desce i v elektronické podobě od 7. 12. 2018 do 28. 12. 2018,
byl jednohlasně schválen.
Usnesení č. 5/2/2018
ZO Skoronice schvaluje Střednědobý výhled rozpočtu obce na roky 2020 – 2022
Hlasování č. 5: pro 6, proti 0, zdržel se 0
K bodu č. 9. Projednání a schválení rozpočtu MŠ Skoronice na rok 2019
Starosta seznámil přítomné s návrhem rozpočtu MŠ Skoronice na rok 2019, který byl zveřejněn na
úřední desce obce Skoronice i v elektronické podobě v době od 16. 11. 2018 do 27. 12. 2018. Návrh
rozpočtu MŠ Skoronice byl jednohlasně schválen.
Usnesení č. 6/2/2018
ZO Skoronice schvaluje rozpočet PO MŠ Skoronice na rok 2019 – příjmy celkem
2.080.000,- Kč a výdaje celkem 2.080.000,- Kč.
Hlasování č. 6: pro 6, proti 0, zdržel se 0
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K bodu č. 10. Projednání a schválení Střednědobého výhledu rozpočtu MŠ Skoronice na roky 2020 –
2021
Starosta seznámil přítomné s návrhem Střednědobého výhledu rozpočtu MŠ Skoronice na roky 2020
– 2021, který byl zveřejněn na úřední desce i v elektronické podobě ode dne
16. 11. do 27. 12. 2018.
Usnesení č. 7/2/2018
ZO Skoronice schvaluje Střednědobý výhled rozpočtu PO MŠ Skoronice na roky
2020 – 2021
Hlasování č. 7: pro 6, proti 0, zdržel se 0
K bodu č. 11. Projednání rozpočtu na r. 2019 a SVR na roky 2020-22 Svazku obcí Kelčany, Milotice,
Skoronice, Vacenovice, Vlkoš
Starosta seznámil přítomné s návrhem rozpočtu Svazku obcí Kelčany, Milotice, Skoronice,
Vacenovice, Vlkoš na rok 2019 a návrhem Střednědobého výhledu rozpočtu na léta 2020 – 2022,
který byl zveřejněn na úřední desce obce Skoronice i v elektronické podobě v době
od 30. 11. 2018 do 17. 12. 2018, které byly jednohlasně schváleny.
ZO Skoronice bere na vědomí Rozpočet DSO Kelčany, Milotice, Skoronice, Vacenovice, Vlkoš na rok
2019 a Střednědobý výhled rozpočtu DSO Kelčany, Milotice, Skoronice, Vacenovice, Vlkoš na roky
2020 - 22
K bodu č. 12. Projednání rozpočtu na rok 2019 a SVR na r. 2020-22 DSO Severovýchod
Starosta seznámil přítomné s návrhem rozpočtu DSO Severovýchod na rok 2019 a rovněž s návrhem
Střednědobého výhledu rozpočtu DSO Severovýchod na léta 2020-22, výše uvedené dokumenty byly
zveřejněny na úřední desce obce Skoronice i v elektronické
podobě ode dne 30. 11. 2018 do 18. 12. 2018.
ZO Skoronice bere na vědomí návrh Rozpočtu DSO Severovýchod na rok 2019 a návrh
Střednědobého výhledu rozpočtu DSO Severovýchod na léta 2020-22
K bodu č. 13. Informace o změně nařízení vlády č. 202/2018 Sb.
Od 1. 1. 2019 nabylo účinnosti nařízení vlády č. 202/2018 Sb., které mění nařízení vlády
č. 318/2017 Sb., o odměnách členům zastupitelstev obcí. Výše měsíční odměny uvolněného člena ZO
je dána zákonem č. 128/2000 Sb., a nařízením vlády č. 202/2018 Sb. O měsíčních odměnách
neuvolněných členů ZO rozhoduje zastupitelstvo obce.
ZO Skoronice bere na vědomí nařízení vlády č. 202/2018 Sb., a zachování odměn neuvolněných
členům zastupitelstva ve výši podle usnesení č. 6/1/2018 ze dne
29. 11. 2018.
K bodu č. 14. Pronájem – obecní sklep
Z důvodu, že p. X.Y., Skoronice xx končí 31. 12. 2018 nájemní smlouva na obecní sklep, z toho důvodu
ZO pověřuje starostu vyvěsit záměr.
Usnesení č. 8/2/2018
ZO Skoronice ukládá starostovi obce vyvěsit záměr na pronájem obecního sklepu.

K bodu č. 15. Diskuze
Vznikla diskuze ohledně úprav interiéru kostela sv. Floriána, bylo navrženo svolání ZO Skoronice a
občanů - farníků, aby se k výše uvedeným opravám vyjádřili.
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Paní X.Y. navrhla, aby se vizualizace interiéru kostela rozmnožila a byla roznesena do rodinných
domů.
Starosta si byl jist, že je všechno v souladu s farníky.
Paní X.Y. se dotazovala, v jaké výši byla přislíbena částka z obecního rozpočtu na výše uvedené
úpravy. Na to odpověděl člen ZO Roman Lunga, že pan Hradil sdělil, že obec bude přispívat
každoročně 6% z rozpočtu obce.
Ing. Petr Lunga - místostarosta, sdělil, že dieceze nabízí obci Skoronice faru za 1,- Kč s podmínkou, že
by se vybudovalo a bylo by farnosti poskytnuto komunitní centrum i se sociálním příslušenstvím.
Dobře je, že se kostel sv. Floriána opravuje, ale je nutné, aby byl harmonogram prací a dále také
udělení souhlasu majitele s opravami. Měla být svolána schůzka s manželi Hradilovými, aby sdělili, jak
to plánují a aby předložili projektovou dokumentaci.
Místostarosta – Petr Holcman, řekl, že plánují v kostele podlahové plynové topení, s tím on
nesouhlasí z důvodu, že plynové podlahové topení je mnohem dražší než elektrické.
Z důvodu, že 2. 1. 2019 se bude kostel již vyklízet, tak je nutné, aby starosta upozornil pana faráře
a zastavil přípravné práce. Dále se také vedla debata o schodišti na choru, které by mělo být točité.
Závěrečné usnesení je třeba svolat schůzku s farníky a ZO Skoronice.
Pan X.Y. navrhl, aby na hřbitově byl přistaven kontejner na odpady.
Dále bylo sděleno, že u kontejnerů je nepořádek, někteří občané netřídí odpad z důvodu velké
vzdálenosti sběrného stání, že by bylo dobré vytvořit ještě jedno místo s kontejnery, p. X.Y. sdělil, že
by byl nepořádek na dvou místech.
Pan X.Y. upozornil ZO Skoronice, že by bylo dobré objednat statika na mostky v obci.
Starosta obce František Bíla, připomněl všem přítomným, že 31. 12. 2018 se uskuteční Silvestrovský
pochod Mikroregionu Nového Dvoru Milotice , tentokrát do obce Svatobořice-Mistřín.
K bodu č. 16. Závěr
Na závěr starosta poděkoval všem přítomným za účast a ukončil zasedání v 18,40 hodin.

Ověřovatelé zápisu:

Jitka Chytilová
Roman Lunga

František Bíla
starosta

Zapsala: Řiháková
Ve Skoronicích 29. 12. 2018
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