Zápis
z 14. zasedání Zastupitelstva obce Skoronice
Den a čas konání:
Místo konání:
Počet přítomných členů:
Omluven:
Host:

11. března 2020 od 18:00 hodin
Zasedací místnost OÚ Skoronice
7/7
0
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 3. 3. 2020 do 11. 3. 2020 na úřední desce, na webových
stránkách obce a vyhlášena místním rozhlasem. Dále konstatoval, že je přítomno 7 členů
zastupitelstva (z celkového počtu 7), tudíž je zastupitelstvo usnášeníschopné (§ 92 odst. 3
zákona o obcích).
Starosta seznámil přítomné s programem v souladu s pozvánkou
Program:
1. Zahájení a schválení programu
2. Schválení ověřovatelů zápisu a zapisovatelky
3. Kontrola usnesení ze zasedání č. 13
4. Hospodaření k 29.2.2020
5. Informace o změně nařízení vlády č. 338/2019 Sb.
6. Vyhlášení pravidel dotací z rozpočtu obce určené spolkům
7. Projednání rozpočtu Mikroregionu Nový Dvůr na rok 2020 a SVR na roky 2021-2023
8. Projednání rozpočtu DSO Severovýchod na rok 2020 a SVR na roky 2021-2023
9. Zpráva UIK a schválení výsledků inventarizace obecního majetku k 31.12.2019
10. Schválení daru na sociální pomoc osobám v souvislosti s živel. pohromami
11. Projednání žádosti občana o koupi obecních pozemků
12. Schválení velitele JSDH Skoronice
13. Schválení Dodatku č.3 ke Smlouvě o poskytování odborných knihovnických služeb
14. Schválení Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene
15. Schválení plné moci k právnímu zastoupení – těžba štěrkopísku
16. Různé a diskuse
17. Závěr
Pan Grombíř žádá o doplnění bodu „Kronika“ – starosta odpověděl, že kronika bude jedním
z bodů dalšího zasedání ZO.
Usnesení č. 1/14/2020
ZO Skoronice schvaluje navržený program zasedání
Výsledek hlasování:
pro 7
proti 0
zdržel se 0

Bod č. 3 Kontrola usnesení ze zasedání 18. 12. 2019
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Usnesení č. 8/13/2019
Zastupitelstvo obce Skoronice schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene – smlouva podepsána
Usnesení č. 9/13/2019
ZO Skoronice revokuje usnesení č.10/11/2019 ze dne 20. 11. 2019 a schvaluje Dodatek č.2 ke smlouvě s firmou
Dimatex - smlouva podepsána, příspěvek odeslán

Bod č. 2 Schválení ověřovatelů a zapisovatelky
Předsedající navrhl jako ověřovatele zápisu pana Petra Holcmana a paní Jitku Chytilovou, jako
zapisovatelku Marii Lungovou. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Usnesení č. 2/14/2020
ZO Skoronice schvaluje ověřovatele zápisu pana Petra Holcmana a paní Jitku Chytilovou, jako
zapisovatelku Marii Lungovou.
Výsledek hlasování:
pro 7
proti 0
zdržel se 0
Bod č. 4 Hospodaření obce k 29. 2. 2020
Stav finančních prostředků a srovnání plánovaných a skutečných příjmů a výdajů k 29. 2. 2020
je následující:
Stav účtů u KB, ČNB a ČMZRB k 29. 2. 2020

4.441.773,81

Stav pokladní hotovosti

10.285, Plán

Příjmy celkem:
Výdaje celkem:
Úvěr u ČMZRB

Skutečnost

8.574.600,10.847.600,-

1.526.746,26
1.093.738,22

1.039.390,-

ZO Skoronice bere na vědomí hospodaření obce k 29. 2. 2020
Bod č. 5 Informace o změně nařízení vlády č. 338/2019 Sb.
Od 1. 1. 2020 nabylo účinnosti nařízení vlády č. 338/2019, kterým se mění nařízení vlády č.
318/2017Sb. o výši odměn členů zastupitelstev obcí. Výše měsíční odměny uvolněného člena
ZO je dána zákonem č. 128/2000 Sb. a nařízení vlády č. 37/2003 Sb. ve znění pozdějších
předpisů.
O měsíčních odměnách neuvolněných členů ZO rozhoduje zastupitelstvo obce. Zastupitelé se
shodli na tom, že výše měsíčních odměn neuvolněných členů ZO bude beze změn.
Usnesení č. 3/14/2020
ZO Skoronice bere na vědomí nařízení vlády č. 338/2019 a schvaluje zachování odměn
neuvolněným členům ZO Skoronice ve výši usnesení č. 6/1/2018 ze dne 29. 11. 2018
Výsledek hlasování:
pro 7
proti 0
zdržel se 0
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Bod č. 6 Vyhlášení pravidel dotací z rozpočtu obce určené spolkům
Pro individuální dotace z rozpočtu obce, o které se mohou přihlásit zájmové spolky, je
v rozpočtu vyčleněna částka ve výši 120.000Kč. Dotace budou poskytnuty podle pravidel
stanovených ZO Skoronice na rok 2020 na základě posouzení jednotlivých žádostí předložených
žadateli. Formuláře žádostí i vyúčtování dotací budou zveřejněny na webových stránkách obce
Skoronice, termín podání žádostí je do 10.4.2020.
Usnesení č. 4/14/2020
Zastupitelstvo obce Skoronice schvaluje Pravidla pro poskytování individuálních dotací
z rozpočtu obce Skoronice na rok 2020. Zájemci mohou podávat písemné žádosti na
formulářích ( ke stažení na webu obce Skoronice) v obecní kanceláři v termínu do 10.4.2020.
Na později podané žádosti nebude brán zřetel.
Výsledek hlasování:
pro 7
proti 0
zdržel se 0
Bod č. 7 Projednání rozpočtu Mikroregionu Nový Dvůr na rok 2020 a SVR na roky 2021-2023
Návrh rozpočtu na rok 2020 a SVR na roky 2021-2022 MiND byl zveřejněn na úřední desce obce
Skoronice v době od 4.12.2019 do 20.12.2019 i v elektronické podobě. Příjmy a financování
rozpočtu činí 1.642.000Kč, výdaje rozpočtu rovněž 1.642.000Kč.
Usnesení č. 5/14/2020
Zastupitelstvo obce Skoronice bere na vědomí SVR MiND na léta 2021 – 2022 a rozpočet
MiND na rok 2020.
Výsledek hlasování:
pro 7
proti 0
zdržel se 0
Bod č. 8 Projednání rozpočtu DSO Severovýchod na rok 2020 a SVR na roky 2021-2023
Návrh rozpočtu na rok 2020 a SVR na roky 2021-2023 DSO Severovýchod byl zveřejněn na
úřední desce obce Skoronice v době od 2. 12.2019 do 18.12.2019 i v elektronické podobě.
Příjmy a financování činí 2.434.400Kč, výdaje rovněž 2.434.400Kč.
Usnesení č. 6/14/2020
Zastupitelstvo obce Skoronice bere na vědomí SVR DSO Severovýchod na léta 2021 – 2023 a
rozpočet DSO Severovýchod na rok 2020.
Výsledek hlasování:
pro 7
proti 0
zdržel se 0
Bod č. 9 Zpráva UIK a schválení výsledků inventarizace obecního majetku k 31.12.2019
Inventarizace majetku k 31. 12. 2019 proběhla řádně, připravené podklady byly ověřeny na
skutečnost. Porovnáním stavu majetku zjištěných fyzickou inventurou se stavy účetními nebyly
shledány žádné rozdíly.
U majetku drobného vedeného v podrozvahové evidenci byla vyřazena proudnice zničená při
požáru, z dlouhodobého hmotného majetku vedeného na účtu 028 byl vyřazen PC Hyundai, PC
Triline + monitor a volební zástěna z důvodu nefunkčnosti a zastarání. Příspěvková organizace
MŠ Skoronice vyřadila z evidence dlouhodobý hmotný majetek ve výši 24.288,6Kč.
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Usnesení č. 6/14/2020
ZO Skoronice schvaluje výsledek inventarizace obce Skoronice k 31. 12. 2019

Bod č. 10 Schválení daru na sociální pomoc osobám v souvislosti s živel. pohromami
Obec má v rozpočtu na každý rok částku 10.000 Kč jako rezervu pro potřebu obyvatel, které by
postihla živelná pohroma, požár apod. V předchozích letech byl dar poskytnut - v roce 2013
rodině Sedlářových č.p. 123, v roce 2016 rodině Lungových č.p. 10, v roce 2017 rodině
Danihelových - všechny v souvislosti s požárem. 21.12.2019 vznikl požár v domě Šalvatových
č.p.32. Starosta navrhl poskytnout paní Ludmile Šalvatové uvedený dar ve výši 10.000,- Kč.
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.
Výsledek hlasování:
pro 7
proti 0
zdržel se 0
Bod č. 11 Projednání žádosti občana o koupi obecních pozemků
Paní Marie Išová ml., Skoronice č.p. 68 podala žádost o odkoupení části obecních pozemků p. č.
443/4, 483/1, 483/3, 484/17, 484/19, 484/20, 484/21, 484/22, 484/28, 484/29, 484/40 ve
vlastnictví obce Skoronice o celkové výměře cca 2 3493 m2 v k. ú. Skoronice. Čtyři z těchto
parcel nepatří nejsou ve vlastnictví obce. Pan místostarosta konstatoval, že na jednom
z předešlých zastupitelstev bylo řečeno, že žádné pozemky ve vlastnictví obce nebudou
prodávány, dokud nebudou dokončeny pozemkové úpravy.
Usnesení č. 8/14/2020
Zastupitelstvo obce Skoronice neschvaluje prodej výše uvedených pozemků.
Výsledek hlasování:
pro 7
proti 0
zdržel se 0
Bod č. 12 Schválení velitele JSDH Skoronice
Dlouholetý velitel JSDH pan Stanislav Krist podal rezignaci na tento post. Na výroční valné
hromadě SDH byl jako nový velitel JSDH navržen pan Michal Švábek. K tomuto návrhu nebyly
vzneseny námitky a byl jednomyslně zvolen.
Usnesení č. 8/14/2020
ZO Skoronice schvaluje velitelem JSDH Skoronice pana Michala Švábka.
Výsledek hlasování:
pro 7
proti 0
zdržel se 0
Bod č.13 Schválení Dodatku č.3 ke Smlouvě o poskytování odborných knihovnických služeb
V rozpočtu obce je každoročně vyčleněno 10.000 Kč na nákup knih do knihovny – obnovu
knihovního fondu. Městská knihovna Hodonín za částku 8.000,- vybírá nové knihy za výhodnou
cenu. Zbytek 2.000, - Kč využívá knihovnice obecní knihovny k nákupu regionální literatury,
doporučené školní četby, popř. knih podle zájmu čtenářů.
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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.
Výsledek hlasování:
pro 7
proti 0
zdržel se 0
Bod č.14 Schválení Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene
Jihomoravský kraj se sídlem Žerotínovo nám. 3, Brno podal Návrh smlouvy o smlouvě budoucí
o věcném břemeni s jednorázovou úhradou za VB. Obec Skoronice je investorem stavby
„Skoronice, rekonstrukce veřejného osvětlení“, jež bude realizována na části pozemku p. č.
701 v k. ú. a obci Skoronice zapsaného na LV č. 291 u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský
kraj, Katastrální pracoviště Kyjov, a svěřeného Správě a údržbě silnic Jihomoravského kraje,
příspěvkové organizaci kraje. Vedení veřejného osvětlení bude uloženo dvěma protlaky pod
místní komunikací o celkové délce cca 10 m na pozemku p. č. 701 v k. ú. a obci Skoronice.
Usnesení č. 10/14/2020
Zastupitelstvo obce 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. Skoronice.
Výsledek hlasování:
pro 7
proti 0
zdržel se 0
Bod č.15 Schválení plné moci k právnímu zastoupení – těžba štěrkopísku
Advokátní kancelář Mgr. Jana Zwyrtek Hamplová bude právně zastupovat všechny obce
Kyjovska, Hodonínska a Veselí nad Moravou ve věci těžby štěrkopísku v podáních směřujícím
proti povolení těžby štěrkopísku v lokalitě Uherský Ostroh a to v samostatné linii ochrany
ústavních práv samosprávy a dosažení dodržování základních principů volného správního
uvážení.
p. Chytil M. vznesl dotaz zda se bude něco platit- starosta odpověděl, že pro naši obec by to
vycházelo asi 2.000Kč.
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.
Výsledek hlasování:
pro 7
proti 0
zdržel se 0

Bod č. 16 Různé a diskuse
Starosta informoval přítomné:
-

Výtěžek vánoční sbírky na Zdravotního klauna ve výši 1.600Kč byl odeslán
Projektová dokumentace na VO původně byla zpracována na část obce (56.000Kč bez
DPH), nyní bylo dohodnutu, ve spojitosti s pokládkou optické sítě, nechat zpracovat
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-

-

-

-

-

-

projekt na celou obec (76.000Kč bez DPH). Přeložka vedení je naplánována na konec
léta. Nyní se řeší financování výkopových prací.
P.Vašíček M. – je již stavební povolení na VO a žádost o dotaci? – p. Holcman odpověděl
– je předáno na stavební úřad do Kyjova, chyběla smlouva o VB na protlaky s JMK, která
se nyní schválila. Dotace, o které bychom mohly požádat nebyly vypsány, byla zde
podmínka zhotovení chodníku.
Ředitelka MŠ se ke dni 31.7.2020 vzdává postu a odchází do starobního důchodu, dne
9.3.2020 byl vyhlášen konkurz na toto místo.
Rekonstrukce střechy OÚ – byla oslovena Ing. Kovářová k vypracování projektové
dokumentace, cena dokumentace je 72.600Kč bez DPH. V minulosti zde byl Ing. Kurdík,
který zhodnotil stav střechy a vyhotovil zprávu – do příštího zasedání ZO se zpráva
dohledá.
Byla oslovena firma Klempířství Polášek k nacenění opravy střechy a okapu na HZ a
muzeu. Předpokládaná cena opravy HZ, která zahrnuje klempířské práce a doplnění
krytiny je 54.000Kč, částečná výměna okapu muzea 4.180Kč. Nastoupit by měl do
měsíce.
Přední Kusy – podána žádost na MěÚ Kyjov na územní plánování
Odkanalizování „Uličky“ – proběhla schůzka s Ing. Štefančíkem, ten přislíbil poslat
odborníka, který proměří spády a doporučí řešení. Jedna varianta je svedení kanalizace
do Dědiny nebo vedení přes zahrady a Zelničky.
Zaměstnanci na VPP - jako nejvhodnější uchazeči z nabídky ÚP se jeví p. Chytil P. a p.
Křížková B. Příspěvek od ÚP bude poskytnut pouze na 1 osobu – p. Chytila. Podmínkou
ÚP je školení v počtu 40 hodin. P. Křížková bude placena z obecního rozpočtu.
Hřiště v MŠ – p. Lattenberg s učitelkami MŠ vypracovali projekt, měla být vypsána
dotace z MŽP, dotační řízení proběhlo jiným způsobem než je obvyklé, bude se žádat až
v průběhu roku. P. Grombíř mluvil s p. Lattenbergem, který mu sdělil, že projekt ani
rozpočet vyhotoveny nejsou. Starosta stav věci prověří.
Obec obdržela nabídku na zhotovení DVD Jednou budu králem v ceně 50Kč/ks. Tyto
DVD se nechají zhotovit.

Místostarosta informoval:
-

je podána žádost o dotaci na výsadbu stromů v počtu 30ks v obci. Výše dotace je 100%.
bude se kácet bříza u hřbitova

P. Hradil se dotázal:
- jak to bude s kompostéry, o nichž se mluvilo na jednom z předchozích zasedáních ZO –
starosta odpověděl, že o dotace se bude žádat v průběhu roku.
- proč se nepodaly žádné žádosti o dotaci – pan starosta argumentoval, že musí někoho o
sepsání žádosti požádat a že to stojí peníze. P. Hradil namítl – p. Grombíř se nabízel, že bude
pokračovat ve psaní žádostí o dotace a bude se mu hradit pouze to sepsání, které bude
úspěšné, což bylo zamítnuto.
Dále doporučil zhotovení rampy ke kontejnerům – p. Lunga R. odpověděl, že ZO bere na
vědomí, nechá se zhotovit
P. Vašíček upozorňuje:
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- že je potřeba nechat zhotovit projekty na chodníky, neboť po dokončení přeložky VO budou
potřeba opravit a než se projekt vypracuje a proběhne stavební povolení, trvá to a bez tohoto
nelze ani žádat o dotace.
Dle p. Holcmana nejsou chodníky prioritní, protože se rozpadá kanalizace, tudíž by nebylo
hospodárné opravit chodníky a poté opravovat kanalizaci. V nejbližších dnech se bude
monitorovat kanalizace na Pastvisku.
P. Hradil – proč se zasahuje do kroniky, ve statutu kronikáře je uvedeno: „do práce kronikáře
nesmí být nijak zasahováno a rozhodování o tom, co se dává do kroniky, je výhradně právem
kronikáře a má právo do kroniky zapisovat své názory a komentáře“
p. Grombíř – zákon říká, že o obsahu kroniky rozhoduje obec = zastupitelstvo. Obsah kroniky by
mělo schvalovat zastupitelstvo za přítomnosti občanů, protože nejvyšším orgánem obce je
zastupitelstvo. Zatím nedostal žádné vyjádření od starosty a nikoho ze zastupitelů.
Starosta zopakoval, že kronika bude bodem jednání na příštím zasedání ZO.
Bod č. 17 Závěr
Na závěr poděkoval starosta obce všem přítomným za účast a ukončil zasedání v 19:30 hodin.

Ve Skoronicích 13. 3. 2020

Ověřovatelé:

Petr Holcman

………………………………………..

Jitka Chytilová

………………………………………..

Starosta:

František Bíla

..……………………………………..

Zapsala:

Marie Lungová

………………………………………..
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