Zápis
z 16. zasedání Zastupitelstva obce Skoronice
Den a čas konání:
Místo konání:
Počet přítomných členů:
Omluven:
Host:

23. července 2020 od 18:30 hodin
Sál OÚ Skoronice
5/7
Horňáková Andrea, Chytilová Barbora
viz prezenční listina

Bod č. 1 Zahájení a schválení programu
Zasedání Zastupitelstva obce Skoronice zahájil starosta obce František Bíla v 18:30 hodin.
Přivítal přítomné a konstatoval, že informace o konání veřejného zasedání byla zveřejněna
v zákonné lhůtě v termínu od 15. 7. 2020 do 23. 7. 2020 na úřední desce, na webových
stránkách obce a vyhlášena místním rozhlasem. Dále konstatoval, že je přítomno 5 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 změnu programu přesunout bod č.3 jako bod č.13 a každý bod mezi posunout o jedno číslo nahoru. Návrhy
nebyly předneseny, bylo přistoupeno k hlasování.
Program:
1. Zahájení a schválení programu
2. Schválení ověřovatelů zápisu a zapisovatelky
3. Hospodaření k 30.6.2020
4. Schválení Darovací smlouvy na pokrytí nákladů na vypracování právních analýz ve věci
těžby štěrkopísku
5. Schválení Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu JMK - Podpora rozvoje v oblasti kultury
a památkové péče
6. Schválení Dohody vlastníků provozně souvisejících kanalizací
7. Schválení Smlouvy o dílo „ Skoronice, rekonstrukce VO“
8. Schválení poskytnutí příspěvku na podporu Linky bezpečí
9. Rozpočtové opatření 2/2020
10. Projednání Závěrečného účtu DSO Kelčany, Milotice, Skoronice, Vacenovice, Vlkoš za rok
2019
11. Projednání Závěrečného účtu MND za rok 2019
12. Projednání Závěrečného účtu DSO Severovýchod za rok 2019
13. Kontrola usnesení ze zasedání č. 15
14. Různé a diskuse
15. Závěr
Usnesení č. 1/16/2020
ZO Skoronice schvaluje upravený program zasedání
Výsledek hlasování:
pro 5
proti 0
zdržel se 0
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Bod č. 2 Schválení ověřovatelů zápisu a zapisovatelky
Předsedající navrhl jako ověřovatele zápisu pana Petra Holcmana a pana Romana Lungu, jako
zapisovatelku Marii Lungovou. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Usnesení č. 2/16/2020
ZO Skoronice schvaluje ověřovatele zápisu pana Petra Holcmana a pana Romana Lungu, jako
zapisovatelku Marii Lungovou.
Výsledek hlasování:
pro 5
proti 0
zdržel se 0
Bod č. 3 Hospodaření obce k 30. 6. 2020
Stav finančních prostředků a srovnání plánovaných a skutečných příjmů a výdajů k 30. 6. 2020
je následující:
Stav účtů u KB, ČNB a ČMZRB k 30. 6. 2020

3.751.585,74

Stav pokladní hotovosti

10.510, Plán

Příjmy celkem:
Výdaje celkem:
Úvěr u ČMZRB

Skutečnost

8.703.300,10.976.300,-

4.263.943,13
4.223.928,16

742.420,-

ZO Skoronice bere na vědomí hospodaření obce k 30. 6. 2020
Bod č. 4 Schválení Darovací smlouvy s Městem Kyjov na pokrytí nákladů na vypracování
právních analýz ve věci těžby štěrkopísku
Dle původního vyjádření Města Kyjov měla paní advokátka zastupovat obce ve věci těžby
štěrkopísku dle podílu akcií ve společnosti Vak a.s.. Poměrná část nákladů (2.433,38) byla obci
vyfakturována. Následně jsme obdrželi e-mail z Města Kyjov se zprávou, že rozúčtování nebude
dle počtu akcií, ale dle počtu obyvatel a to formou darovací smlouvy na částku 1.706,18Kč.
Usnesení č. 3/16/2020
Zastupitelstvo obce Skoronice schvaluje Darovací smlouvu na částku 1.706,18Kč na pokrytí
nákladů na vypracování právních analýz s Městem Kyjov a pověřuje starostu podpisem
smlouvy.
Výsledek hlasování:
pro 5
proti 0
zdržel se 0
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Bod č.5 Schválení Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu JMK - Podpora rozvoje v oblasti
kultury a památkové péče
Zastupitelstvo Jihomoravského kraje na svém 31. zasedání konaném dne 18. 06. 2020,
usnesením č. 2761/20/Z31, v souladu s Dotačním programem Podpora rozvoje v oblasti kultury
a památkové péče v roce 2020 schválilo poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje
pro naši obec ve výši 60.000 Kč na akci Letní škola folklorního malování a výstava dobových
fotografií v rámci projektu Jízda králů žije a zaslalo ke schválení Návrh smlouvy o poskytnutí
dotace z rozpočtu JMK. Předmětem této smlouvy je poskytnutí účelové neinvestiční finanční
podpory z rozpočtu poskytovatele ve formě dotace na výše uvedenou realizaci akce.
Usnesení č. 4/16/2020:
Zastupitelstvo obce schvaluje přijetí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje ve výši 60.000
Kč na akci Letní škola folklorního malování a výstava dobových fotografií v rámci projektu
Jízda králů žije za podmínek návrhu smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského
kraje.
Výsledek hlasování:

pro 5

proti 0

zdržel se 0

Bod č. 6 Schválení Dohody vlastníků provozně souvisejících kanalizací
Účastníky dohody jsou Vak Hodonín, Obec Vacenovice, Obec Milotice, Obec Skoronice, Obec
Kelčany, Obec Vlkoš a Svazek obcí Kelčany, Milotice, Skoronice, Vacenovice, Vlkoš. Cílem
účastníků dohody je zajistit bezpečné a plynulé provozování provozně souvisejících kanalizací
v jejich vlastnictví.
Usnesení č. 5/16/2020
Zastupitelstvo obce Skoronice schvaluje Dohodu vlastníků provozně souvisejících kanalizací
mezi Vak Hodonín, Obcí Vacenovice, Obcí Milotice, Obcí Skoronice, Obcí Kelčany, Obcí Vlkoš
a Svazkem obcí Kelčany, Milotice, Skoronice, Vacenovice, Vlkoš
Výsledek hlasování:

pro 5

proti 0

zdržel se 0

Bod č.7 Schválení Smlouvy o dílo – Skoronice, rekonstrukce VO
Na základě výběrového řízení, které se uskutečnilo dne 25. 5. 2020 za účasti Ing. Jana Martínka,
starosty obce a místostarosty obce na zhotovitele rekonstrukce VO, byla vybrána ze tří
nabídek firma ELVOREV s.r.o. – termín dodání díla – nejpozději do 90 dnů od předání
staveniště. Cena díla je stanovena ve výši 4.158.278,- Kč
Usnesení č. 6/16/2020
Zastupitelstvo obce Skoronice schvaluje Smlouvu o dílo - Skoronice, rekonstrukce VO a
pověřuje starostu podpisem smlouvy.
Výsledek hlasování:

pro 5

proti 0

zdržel se 0

3

Bod č.8 Schválení poskytnutí příspěvku na podporu Linky bezpečí
Obec obdržela od Linky bezpečí žádost o příspěvek na provoz. Navrhovaná částka je 2.000,- Kč.
Usnesení č. 7/16/2020
Zastupitelstvo obce Skoronice schvaluje poskytnutí příspěvku na podporu Linky bezpečí ve výši
2.000Kč.
Výsledek hlasování:

pro 5

proti 0

zdržel se 0

Bod č. 9 Rozpočtové opatření č. 2/2020
Předsedající vyzval účetní, aby seznámila přítomné s jednotlivými položkami rozpočtového
opatření č. 2/2020, které je nutno schválit z důvodu zabránění překročení čerpání rozpočtu.
-

zvýšení rozpočtu příjmů dle přílohy o 60.00Kč
zvýšení financování dle přílohy o 700.000Kč
zvýšení rozpočtu výdajů dle přílohy o 760.000Kč

Schválený rozpočet po RO č. 1/2020 činil:
příjmy rozpočtu 8.703.300,- Kč
výdaje rozpočtu 10.976.300,- Kč
financování celkem 2.273.000,- Kč
Po úpravě rozpočtu č. 2/2020 bude činit upravený rozpočet:
příjmy rozpočtu 8.763.300,- Kč
výdaje rozpočtu 11.736.300,- Kč
financování celkem 2.973.000,- Kč
K návrhu nebyly vzneseny další připomínky.
Usnesení č. 8/16/2020
ZO Skoronice schvaluje rozpočtové opatření 2/2020, 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 60.000Kč, ve výdajích o
760.000Kč a financování o 700.000Kč.
Výsledek hlasování:

pro 5

proti 0

zdržel se 0

Bod č. 10 Projednání Závěrečného účtu Svazku obcí Kelčany, Milotice, Skoronice, Vacenovice,
Vlkoš k 31. 12. 2019
Obec Skoronice je členem Svazku obcí Kelčany, Milotice, Skoronice, Vacenovice, Vlkoš z tohoto
důvodu je třeba seznámit zastupitele obce s jeho závěrečným účtem. Návrh Závěrečného účtu
byl zveřejněn na úřední desce obce Skoronice ode dne 11. 5. 2020 do 22. 6. 2020.
ZO Skoronice bere na vědomí Závěrečný účet Svazku obcí Kelčany, Milotice, Skoronice,
Vacenovice, Vlkoš k 31. 12. 2019
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Bod č. 11 Projednání Závěrečného účtu MiND k 31. 12. 2019
Obec Skoronice je členem MiND, z tohoto důvodu je třeba seznámit zastupitele obce s jeho
závěrečným účtem. Návrh Závěrečného účtu MiND byl zveřejněn na úřední desce obce
Skoronice ode dne 1. 6. 2020 do 30. 6. 2020.
ZO Skoronice bere na vědomí Závěrečný účet MiND k 31. 12. 2019
Bod č. 12 Projednání Závěrečného účtu DSO Severovýchod k 31. 12. 2019
Obec Skoronice je členem DSO Severovýchod, z tohoto důvodu je třeba seznámit zastupitele
obce s jeho závěrečným účtem. Návrh Závěrečného účtu byl zveřejněn na úřední desce obce
Skoronice ode dne 19. 5. 2020 do 5. 6. 2020.
ZO Skoronice bere na vědomí Závěrečný účet DSO Severovýchod k 31. 12. 2019
Bod č. 3 Kontrola usnesení ze zasedání 28. 5. 2020
Usnesení č. 4/15/2020 - ZO Skoronice schvaluje poskytnutí dotací z rozpočtu obce Skoronice v celkové výši
120.000,- - veřejnoprávní smlouvy s jednotlivými spolky podepsány, vyplaceno
Usnesení č. 11/15/2020 - ZO 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 – podepsáno, vyplaceno
Usnesení č.12/15/2020 - ZO Skoronice schvaluje Žádost o majetkové vypořádání a nabytí pozemků od JMK do
svého vlastnictví – žádost podepsána a odeslána
Usnesení č. 13/15/2020 – ZO Skoronice schvaluje Příkazní smlouvu na dotační management akce Předcházení
vzniku BRKO ve Skoronicích v rámci Operačního programu Životního prostředí – podepsáno
Usnesení č. 14/15/2020 - ZO Skoronice schvaluje zařazení území obce do území působnosti MAS Kyjovské
Slovácko v pohybu, z.s., pro programové období EU 2021 – 2027 – výpis usnesení odeslán
Usnesení č. 15b/15/2020 - ZO vypracuje a zašle do 15 dnů od konání tohoto ZO panu kronikáři písemné
připomínky ke konceptu kroniky – připomínky byly odeslány – p. kronikář je neakceptoval

p. Hudcová – je možnost nahlédnout do kroniky- starosta – není, dokud nebude koncept
schválen
Bod č. 14 Různé a diskuse
Z důvodu, že p. kronikář nepředkládal průběžně koncept kroniky, jak je uvedeno ve smlouvě a
odmítá respektovat usnesení zastupitelstva ze dne 28. 5. 2020, navrhuje starosta, aby ho ZO
pověřilo k právním konzultacím na možnost odstoupení od smlouvy s kronikářem, případně
k dalším právním krokům.
Usnesení č. 9/16/2020
ZO pověřuje starostu k právním konzultacím k možnosti odstoupení od Smlouvy o dílo na
zhotovení konceptu kroniky uzavřené dne 26. 9. 2018
Výsledek hlasování:
-

pro 5

proti 0

zdržel se 0

K 31.7.2020 odchází z MŠ dlouholetá ředitelka p. Anna Kůřilová. Dne 10. 6. 2020
proběhlo výběrové řízení a do funkce ředitelky MŠ byla jmenována p. Gabriela Šťastná.
Obec obdržela ze stavebního úřadu rozhodnutí o dělení pozemků v lokalitě Přední kusy
Je dokončeno parkoviště před kostelem
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Bod č. 15 Závěr
Na závěr poděkoval starosta obce všem přítomným za účast a ukončil zasedání v 19:00 hodin.

Ve Skoronicích 27. 7. 2020

Ověřovatelé: Holcman Petr

………………………………………..

Lunga Roman

………………………………………..

Starosta:

Bíla František

..……………………………………..

Zapsala:

Lungová Marie

………………………………………..
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