Zápis
z 15. zasedání Zastupitelstva obce Skoronice
Den a čas konání:
Místo konání:
Počet přítomných členů:
Omluven:
Host:

28. května 2020 od 18:00 hodin
Sál OÚ Skoronice
6/7
Horňáková Andrea
viz prezenční listina

Bod č. 1 Zahájení, schválení programu a kontrola usnesení
Zasedání Zastupitelstva obce Skoronice zahájil starosta obce František Bíla v 18:00 hodin.
Přivítal přítomné a konstatoval, že informace o konání veřejného zasedání byla zveřejněna
v zákonné lhůtě v termínu od 19. 5. 2020 do 28. 5. 2020 na úřední desce, na webových
stránkách obce a vyhlášena místním rozhlasem. Dále konstatoval, že je přítomno 6 členů
zastupitelstva (z celkového počtu 7), tudíž je zastupitelstvo usnášeníschopné (§ 92 odst. 3
zákona o obcích).
Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou předanou členům
zastupitelstva a v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce. Navrhl doplnění programu
o bod „Schválení hlasování na dnešním jednání jmenovitě“ - projednat jako bod č.2 a každý
další bod odsunout o jedno číslo. Návrhy nebyly předneseny, bylo přistoupeno k hlasování.
Program:
1. Zahájení a schválení programu
2. Schválení hlasování na dnešním jednání jmenovitě
3. Schválení ověřovatelů zápisu a zapisovatelky
4. Kontrola usnesení ze zasedání č. 14
5. Hospodaření k 30.4.2020
6. Projednání žádostí spolků o dotace z rozpočtu obce
7. Schválení Závěrečného účtu obce Skoronice k 31. 12. 2019
8. Schválení účetní závěrky obce Skoronice k 31. 12. 2019
9. Schválení účetní závěrky příspěvkové organizace MŠ Skoronice k 31. 12. 2019
10. Schválení žádosti o rozdělení hospodářského výsledku příspěvkové organizace MŠ
Skoronice ke dni 31. 12. 2019
11. Rozpočtové opatření 1/2020
12. Projednání žádosti občana o koupi obecních pozemků
13. Schválení Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí účelového příspěvku s Městem Kyjov
14. Schválení Žádosti o majetkoprávní vypořádání s JMK
15. Schválení Příkazní smlouvy dotační management – Předcházení vzniku BRKO
16. Zařazení území obce do území působnosti MAS Kyjovské Slovácko v pohybu
17. Kronika
18. Různé a diskuse
19. Závěr
Usnesení č. 1/15/2020
ZO Skoronice schvaluje upravený program zasedání
Výsledek hlasování:
pro 6
proti 0
zdržel se 0
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Bod č. 2 Schválení hlasování na dnešním zasedání jmenovitě
Předsedající navrhl, aby na dnešním zasedání bylo o jednotlivých bodech hlasováno jmenovitě.
Usnesení č. 2/15/2020
ZO Skoronice schvaluje hlasování na dnešním zasedání jmenovitě
Výsledek hlasování:
pro 5
proti 1(Chytilová Jitka)
zdržel se 0
Bod č. 3 Schválení ověřovatelů a zapisovatelky
Předsedající navrhl jako ověřovatele zápisu pana Josefa Ingra a slečnu Barboru Chytilovou, jako
zapisovatelku Marii Lungovou. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Usnesení č. 3/15/2020
ZO Skoronice schvaluje ověřovatele zápisu pana Josefa Ingra a slečnu Barboru Chytilovou,
jako zapisovatelku Marii Lungovou.
Výsledek hlasování:
pro 6
proti 0
zdržel se 0
Bod č. 4 Kontrola usnesení ze zasedání 11. 3. 2020
Usnesení č. 6/14/2020 - ZO Skoronice schvaluje poskytnutí daru na sociální pomoc osobám v souvislosti
s živelními pohromami – jednorázový dar ve výši 10.000,- Kč paní Ludmile Šalvatové, Skoronice čp. 32 - vyplaceno
Usnesení č. 9/14/2020 - ZO Skoronice schvaluje Dodatek č. 3 ke Smlouvě o poskytování odborných knihovnických
služeb s Městem Hodonín a stanoví částku 8000 Kč na nákup knih prostřednictvím Městské knihovny Hodonín.
Pověřuje starostu podpisem tohoto dodatku - podepsáno, uhrazeno
Usnesení č. 10/14/2020 - ZO Skoronice schvaluje Návrh smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene
pro stavbu „Skoronice, rekonstrukce veřejného osvětlení“, týkající se pozemku obce č.701 k.ú. Skoronicepodepsáno
Usnesení č. 11/14/2020 - ZO Skoronice schvaluje navržený postup a uděluje plnou moc Mgr. Janě Zwyrtek
Hamplové, advokátce specializující se na právo územních samospráv, v předloženém znění a pověřuje starostu
podpisem plné moci - podepsáno

Bod č. 5 Hospodaření obce k 30. 4. 2020
Stav finančních prostředků a srovnání plánovaných a skutečných příjmů a výdajů k 30. 4. 2020
je následující:
Stav účtů u KB, ČNB a ČMZRB k 30. 4. 2020

3.766.238,48

Stav pokladní hotovosti

12.331, Plán

Příjmy celkem:
Výdaje celkem:
Úvěr u ČMZRB

Skutečnost

8.574.600,10.847.600,-

2.929.512,37
3.021.508,66

890.905,-

ZO Skoronice bere na vědomí hospodaření obce k 30. 4. 2020

2

Pan Grombíř se dotázal, zda je již poznat, že ze státního rozpočtu přichází méně peněz na
sdílených daních. P. Lungová odpověděla, že ano, jedná se o zhruba 200.000Kč za měsíc duben
i květen.
Bod č.6 Projednání žádostí spolků o dotace z rozpočtu obce
Na základě rozhodnutí ZO Skoronice ze dne 11.3.2020, usnesení č. 3/4/2019 o vyhlášení
Pravidel pro poskytování individuálních dotací z rozpočtu obce podaly v termínu žádost o
podporu své činnosti tyto zájmové organizace a spolky:
Rybáři Skoronice o.s.

40.000,- Kč

SDH Skoronice

30.000,- Kč

Vinařský spolek o.s. Skoronice

40.000,- Kč

TJ Sokol Vlkoš

60.000,- Kč

Celkový požadavek

170.000,- Kč

Usnesení č.4/15/2020
Zastupitelstvo obce Skoronice schvaluje poskytnutí dotací z rozpočtu obce Skoronice
v celkové výši 120.000,- takto:
Rybáři Skoronice o.s.

25.000,-Kč

SDH Skoronice

30.000,-Kč

Vinařský spolek o.s. Skoronice

25.000,-Kč

TJ Sokol Vlkoš

40.000,-Kč

Výsledek hlasování:

pro 6

proti 0

zdržel se 0

Bod č. 7 Schválení Závěrečného účtu obce Skoronice k 31. 12. 2019
Návrh Závěrečného účtu obce Skoronice za rok 2019 včetně všech příloh byl zveřejněn na
webových stránkách obce v sekci úřední deska a na úřední desce od 27.4.2020. Ze závěru
auditu vyplynulo, že byly zjištěny chyby a nedostatky uvedené v ustanovení §10 odst. 3 písm. c)
zákona o přezkoumávání hospodaření, a to: Zadavatel neuveřejnil na profilu zadavatele
smlouvu uzavřenou na veřejnou zakázku včetně všech jejích změn a dodatků v souladu se
zákonem.
Usnesení č. 5/15/2020
ZO Skoronice schvaluje Závěrečný účet obce Skoronice za rok 2019 se souhlasem s
celoročním hospodařením s výhradou – nebylo postupováno v souladu s ustanovením § 219
odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, zadavatel neuveřejnil na
profilu zadavatele smlouvu uzavřenou na veřejnou zakázku včetně jejích změn a dodatků v
souladu se zákonem. ZO Skoronice přijímá toto systémové nápravné opatření: V budoucnu
bude účetní jednotka postupovat v souladu s ustanovením § 219 odst. 1 zákona č. 134/2016
Sb., o zadávání veřejných zakázek - odpovídá starosta.
Výsledek hlasování:
pro 6
proti 0
zdržel se 0
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Bod č. 8 Schválení účetní závěrky obce Skoronice k 31. 12. 2019
Zastupitelé obdrželi účetní závěrku obce za rok 2019 k prostudování s předstihem a měli
možnost se k ní vyjádřit. Výsledkem hospodaření obce za rok 2019 je zisk ve výši
2.893.134,59Kč.
Usnesení č. 6/15/2020:
Zastupitelstvo obce Skoronice schvaluje účetní závěrku obce Skoronice k 31. 12. 2019
Výsledek hlasování:
pro 6
proti 0
zdržel se 0
Bod č. 9 Schválení účetní závěrky MŠ Skoronice k 31. 12. 2019
Povinnost schvalováni účetní závěrky je pro vybrané účetní jednotky včetně příspěvkových
organizací. Účetní závěrka byla rozeslána zastupitelům e-mailem. Výsledkem hospodaření
příspěvkové organizace MŠ Skoronice za rok 2019 je zisk ve výši 9.489,15Kč
Usnesení č.7/15/2020
Zastupitelstvo obce Skoronice schvaluje účetní závěrku příspěvkové organizace MŠ Skoronice
k 31. 12. 2019
Výsledek hlasování:
pro 6
proti 0
zdržel se 0
Bod č. 10 Schválení žádosti o rozdělení hospodářského výsledku příspěvkové organizace MŠ
Skoronice ke dni 31. 12. 2019
Dne 23. 4 2020 zaslala ředitelka MŠ Skoronice žádost o rozdělení hospodářského výsledku k 31.
12. 2019 – zisku ve výši 9.489,15 Kč.
Navrhuje jeho rozdělení:
Fond odměn : 9.489,15
Fond rezervní:
0,Usnesení č. 8/15/2020
ZO Skoronice schvaluje žádost o rozdělení hospodářského výsledku příspěvkové organizace
MŠ Skoronice ke dni 31. 12. 2019 – zisk ve výši 9.489,15 následovně: celou částku do Fondu
odměn ve výši 9.489,15 Kč
Výsledek hlasování:
pro 6
proti 0
zdržel se 0
Bod č. 11 Rozpočtové opatření č. 1/2020
Předsedající vyzval účetní, aby seznámila přítomné s jednotlivými položkami rozpočtového
opatření č. 1/2020, které je nutno schválit z důvodu zabránění překročení čerpání rozpočtu.
-

zvýšení rozpočtu příjmů dle přílohy o 128.700,- Kč
zvýšení rozpočtu výdajů dle přílohy o 128.700,- Kč
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Schválený rozpočet činil:
příjmy rozpočtu 8.574.600,- Kč
výdaje rozpočtu 10.847.600,- Kč
financování celkem 2.273.000,- Kč
Po úpravě rozpočtu č. 1/2020 bude činit upravený rozpočet
příjmy rozpočtu 8.703.300,- Kč
výdaje rozpočtu 10.976.300,- Kč
financování celkem 2.273.000,- Kč
K návrhu nebyly vzneseny další připomínky.
Usnesení č. 9/15/2020
ZO Skoronice schvaluje rozpočtové opatření 1/2020, kdy v souladu s ustanovením §16
zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, dojde k přesunu
rozpočtových prostředků a celkový rozpočet se navýší v příjmech o 128.700Kč ve výdajích o
128.700Kč.
Bod č. 12 Projednání žádosti občana o koupi obecních pozemků
Pan Filip Fojtík, Skoronice č.p. 177 podal žádost o odkoupení části obecních pozemků p. č.
398/5, 398/17, 484/38, 589/2.
Předsedající uvedl, že je to již třetí žádost v krátké době a na předchozích zasedáních bylo
řečeno, že žádné pozemky ve vlastnictví obce nebudou prodávány, dokud nebudou dokončeny
pozemkové úpravy.
Usnesení č. 10/15/2020
Zastupitelstvo obce Skoronice neschvaluje prodej výše uvedených pozemků.
Výsledek hlasování:
pro 6
proti 0
zdržel se 0
Bod č. 13 Schválení Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí účelového příspěvku z rozpočtu
obce ke spolufinancování sociálních služeb pro rok 2020
Město Kyjov zaslalo obci Skoronice Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí účelového příspěvku
z rozpočtu obce ke spolufinancování sociálních služeb. Obec Skoronice a Město Kyjov uzavírají
tuto veřejnoprávní smlouvu v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích.
Předmětem této smlouvy je poskytnutí účelového příspěvku z rozpočtu obce Skoronice, a to
výhradně za účelem spolufinancování „Minimální sítě sociálních služeb“ ve správním obvodu
obce s rozšířenou působností Kyjov na rok 2020 ve výši 32.000,- Kč.
Usnesení č. 11/15/2020:
Zastupitelstvo obce Skoronice schvaluje Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí účelového
příspěvku z rozpočtu obce Skoronice ke spolufinancování sociálních služeb za účelem
spolufinancování „ Minimální sítě sociálních služeb“ ve výši 32.000,- Kč a pověřuje starostu
podpisem smlouvy.
Výsledek hlasování:
pro 6
proti 0
zdržel se 0
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Bod č.14 Schválení žádosti o majetkoprávní vypořádání s JMK
Na základě Smlouvy o právu provést stavbu ,,Skoronice-chodník podél silnice III/4255-II.část a
Smlouvy o právu provést stavbu ,, Skoronice-chodník podél silnice III/4255-III.část se stavebník
zavazuje, že požádá prostřednictvím příspěvkové organizace JMK o bezúplatný převod stavbou
dotčených pozemků do svého vlastnictví.
Usnesení č.12/15/2020
Zastupitelstvo obce Skoronice schvaluje Žádost o majetkové vypořádání a nabytí pozemků
od JMK do svého vlastnictví.
Výsledek hlasování:
pro 6
proti 0
zdržel se 0
Bod č. 15 Schválení Příkazní smlouvy dotační management – Předcházení vzniku BRKO
Jedná se o uzavření Příkazní smlouvy s firmou EPRON – Consulting s.r.o. v rámci akce
Předcházení vzniku BRKO ve Skoronicích. Předmětem smlouvy je dotační management v rámci
Operačního programu Životní prostředí.
Usnesení č. 13/15/2020
Zastupitelstvo obce Skoronice schvaluje Příkazní smlouvu na dotační management akce
Předcházení vzniku BRKO ve Skoronicích v rámci Operačního programu Životního prostředí.
Výsledek hlasování:
pro 6
proti 0
zdržel se 0
Bod č.16 Schválení zařazení území obce do území působnosti MAS Kyjovské Slovácko
v pohybu
Blíží se nové programové období 2021 – 2027 pro financování z fondů EU. Abychom mohli být
finančně podporováni, je potřeba schválit zařazení obce do území MAS. Schválením zařazení
území obce do území MAS nevznikají obci žádné finanční závazky vůči MAS.
Usnesení č. 14/15/2020
Zastupitelstvo obce Skoronice schvaluje zařazení území obce do území působnosti MAS
Kyjovské Slovácko v pohybu, z.s., pro programové období EU 2021 – 2027
Výsledek hlasování:
pro 6
proti 0
zdržel se 0
Bod č.17 Schválení konceptu kroniky za rok 2019
Předsedající uvedl, že p. Hradil zaslal zastupitelům dopis v němž se uvádí, že dle statutu
kronikáře zapisuje kronikář do kroniky informace svobodně a nezávisle a do práce kronikáře
nesmí být nijak zasahováno. Z toho vyplývá, že starosta nemá právo zasahovat do toho, které
články do kroniky patří a které ne. Zastupitelé a starosta můžou podat připomínky, které
kronikář může, ale nemusí zohlednit.
P. Grombíř předal doplněný koncept kroniky a oznámil, že má uzavřenou smlouvu do roku
2022 a jelikož smlouvy dodržuje, bude kroniku psát nadále a každoročně ji předávat.
Z důvodu přetrvávajících neshod ohledně kroniky přednesl starosta několik vyjádření ke
schvalování kroniky z různých míst:
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Vyjádření advokátky Mgr. Hamplové ke schvalování kroniky ( protože toto žádný zákon
neupravuje, platí tato pravidla):
- pokud je rada obce, schvaluje rada obce, pokud si schválení nevyhradilo zastupitelstvo
- kde není rada, schvaluje starosta, pokud si toto právo nevyhradilo zastupitelstvo
- zastupitelstvo obce pokud si toto vyhradilo usnesením na zasedání
Vyjádření právníka ze SMS:
- přísluší toto do zbytkové kompetence rady obce, kde rada není schvalování přísluší dle
§ 102 odst. 4 ve spojení s §99 odst.2 zákona o obcích starostovi. Nicméně si ZO může
tuto pravomoc vyhradit pro sebe.
Vyjádření kronikáře, který tuto funkci vykonává již 30 let:
- přetisky časopisů, obecné články z internetu ani dopisy obyvatel obce do kroniky
nepatří, už vůbec ne osočování občanů. Obecné informace do kroniky patří zmínit jen
několika větami, z 99% se má kronika zabývat fakty a událostmi z obce.
- Kronikář také musí respektovat pravidla GDPR a konkrétní jména neuvádět, popřípadě
s jejich písemným souhlasem
- Zastupitelstvo musí jmenovat několika člennou letopiseckou komisi, která musí návrh
kroniky přečíst a přikázat kronikáři, aby nepravdivé informace z kroniky odstranil,
opravil případné chyby a doplnil, co v kronice chybí. Letopisecká komise dá návrh
zastupitelstvu ke schválení kroniky. Poté musí projít hlasováním a zápisem ze
zastupitelstva, pak kronikář pořídí čistopis. Výtisk se opatří schvalovací doložkou a
podpisem starosty.
- Kronika je úřední dokument a rozhodně není na libovůli kronikáře, co tam napíše a co
ne.
V zápise ze ZO ze dne 6.3.2012 je uvedeno, že koncept zápisu do kroniky schvaluje starosta
(místostarosta).
p. Grombíř - odevzdal k 13.1. koncept kroniky a doposud nedostal vyjádření, proč?
Předsedající řekl, že panu kronikáři odepsal, že nesouhlasí s konceptem kroniky. Ten reagoval,
že starosta není k tomuto rozhodnutí kompetentní, proto žádal o výše uvedená vyjádření. Dále
uvedl, že ve smlouvě je uvedeno, že se koncept kroniky má předávat 2x ročně, což nebylo
dodrženo.
P. Grombíř - starosta měl napsat, proč nesouhlasí. Uznal, že se nepodíval do smlouvy a
koncept nepředal 2x za rok, ale pouze jeden a to 13.1.2020. Žádá ZO o písemné vyjádření.
Starosta, zdůvodnil, v čem shledává nepravdy v zápise kroniky a to ohledně začátku problémů
při opravách kostela a přečetl část zápisu ze zasedání 4.1.2019. Koncept kroniky byl promítán.
Starosta navrhuje, aby koncept kroniky podléhal schválení ZO
P. Vašíček – proč se promítá interní dokument, který má probrat starosta s kronikářem?
Zastupitelé mají podat písemné připomínky a je zbytečné toto na ZO probírat, kronika mohla
být již zapsaná a uzavřená.
P. Chytilová J. - ví, že se mají vyjádřit, ale „opozice“ namítá, že nemají právo do kroniky
zasahovat, proto si zjišťovali informace k pravomoci ZO zasahovat do obsahu kroniky. Proč p.
Hradil obsah kroniky zná?
P. Hradil – výpis z části kroniky mu p. kronikář poskytl, aby si nechal zkontrolovat fakta, týkající
se oprav a financování kostela. Od p. Grombíře ví, že psal všem zastupitelům a doposud
nedostal žádné připomínky. Bylo by vhodné, aby se přestalo ZO zabývat kronikou a začalo se
věnovat např. získávání dotací a rozvojem obce.
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P. Plachý - rozvoj obce by mohl být krásný, kdyby se „nevalily miliony“ pouze do kostela. Jak je
možné, že pan kronikář poskytl obsah kroniky cizí osobě? Pokud kronikář obdržel za zápis do
kroniky nějakou odměnu, vyžaduje, aby ji vrátil.
Dále opětovně navrhuje, aby se zastupitelstvo zamyslelo nad prodejem kostela, aby se kostel
nechal nacenit a prodal se církvi.
P. Holcman - ke kronice – volby se nás týkají, 17.listopad se nás týká, takže zmínka by být měla,
nedokáže posoudit v jakém rozsahu. Ohledně kostela – kostel vybudovali naši předkové za své
peníze a předali ho obci, aby se o něj starala a udržovala. Moc zastupitelstev se o kostel
nestaralo. Někdy kolem r.1974 proběhla oprava kostela, kterou financovali farníci. Nyní obec
investovala do střechy a kůru, okna zaplatili opět občané. Co by na prodej kostela naši
předkové řekli…???
P.Plachý - žádá písemnou finanční zprávu, kolik se za 25 let investovalo do kostela – farníci x
obec.
p.Hudcová - myslí si, že investice do kostela by se již měly pozastavit.
P. starosta - minulé zastupitelstvo investovalo do kostela 2 miliony, současné zastupitelstvo cca
2,2 milionu za rok a půl. Práce na opravách nepozastavil on, jak se uvádí v kronice, ale
zastupitelstvo a bylo to z důvodu neshod o průběhu dalších oprav mezi farníky.
Během projednávání tohoto bodu došlo k několika slovním potyčkám a výměnám názorů.
a) Starosta obce navrhuje, aby schválení konceptu kroniky podléhalo schválení ZO, což
vyplývá z vyjádření oslovených právníků a kronikářů.
Usnesení č. 15a/15/2020
Zastupitelstvo obce schvaluje, že koncept kroniky podléhá schválení zastupitelstva obce.
Výsledek hlasování:
pro 5
proti 0
zdržel se 1 (Holcman)
b) Starosta obce navrhuje neschválení konceptu kroniky s tím , že některé články do kroniky
nepatří a některé obsahují nepravdivé údaje. Zastupitelstvo obce zašle do 15 dnů panu
kronikáři písemné připomínky.
p. Vašíček – o tomto není třeba hlasovat, mělo být splněno do 15 dnů od předání konceptu
Usnesení č. 15b/15/2020
Zastupitelstvo obce vypracuje a zašle do 15 dnů od konání tohoto ZO panu kronikáři písemné
připomínky ke konceptu kroniky.
Výsledek hlasování:
pro 6
proti 0
zdržel se 0

Bod č. 18 Různé a diskuse
Účetní upozornila, že vláda vyplácí podporu pro OSVČ nejen ze státního rozpočtu, ale i na vrub
obcí. Toto bude mít dopad především na malé obce. Obci se snižují příjmy ze sdílených daní. Ke
dni 27. 5. 2020 byl podle kalkulačky sdílených daní pro naši obec propad o cca 16% oproti
plánovaným příjmům, což činí asi 1.187.000Kč.
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Bod č. 19 Závěr
Na závěr poděkoval starosta obce všem přítomným za účast a ukončil zasedání v 20:30 hodin.

Ve Skoronicích 3. 6. 2020

Ověřovatelé:

Josef Ingr

………………………………………..

Barbora Chytilová

………………………………………..

Starosta:

František Bíla

..……………………………………..

Zapsala:

Marie Lungová

………………………………………..
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