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

8. září 2020 od 18:30 hodin
Zasedací místnost OÚ Skoronice
5/7
Horňáková Andrea, Ingr Josef
Mgr. Jurečka, zástupci firmy GT net s.r.o., dále 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 1. 9. 2020 do 8. 9. 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. Protinávrhy nebyly
předneseny, bylo přistoupeno k hlasování.
Program:
1. Zahájení a schválení programu
2. Schválení ověřovatelů zápisu a zapisovatelky
3. Kontrola usnesení ze zasedání č. 16
4. Hospodaření k 31.8.2020
5. Rozpočtové opatření 3/2020
6. Schválení Záměru 1/2020
7. Schválení Smlouvy o spolupráci při realizaci projektu Předcházení vzniku odpadů v DSO
Hovoransko a partnerských obcích
8. Schválení Smlouvy „technický dozor - Skoronice, rekonstrukce VO“
9. Budování optické sítě v obci – GT net s.r.o.
10. Kronika
11. Různé a diskuse
12. Závěr
Usnesení č. 1/17/2020
ZO Skoronice schvaluje navržený program zasedání
Výsledek hlasování:
pro 5
proti 0
zdržel se 0
Bod č. 2 Schválení ověřovatelů zápisu a zapisovatelky
Předsedající navrhl jako ověřovatele zápisu paní Jitku Chytilovou a Barboru Chytilovou, jako
zapisovatelku Marii Lungovou. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Usnesení č. 2/17/2020
ZO Skoronice schvaluje ověřovatele zápisu paní Jitku Chytilovou a Barboru Chytilovou, jako
zapisovatelku Marii Lungovou.
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Výsledek hlasování:

pro 5

proti 0

zdržel se 0

Bod č. 3 Kontrola usnesení ze zasedání 23. 7. 2020
Usnesení č. 3/16/2020 - ZO Skoronice schvaluje Darovací smlouvu na částku 1.706,18Kč na pokrytí nákladů na
vypracování právních analýz s Městem Kyjov a pověřuje starostu podpisem smlouvy– podepsáno, uhrazeno
Usnesení č. 4/16/2020 - ZO Skoronice 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 – podepsáno
Usnesení č.5/16/2020 - ZO 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 – podepsáno
Usnesení č. 6/16/2020 – ZO Skoronice schvaluje Smlouvu o dílo – „Skoronice, rekonstrukce VO“ a pověřuje
starostu podpisem smlouvy – podepsáno
Usnesení č. 7/16/2020 - ZO Skoronice schvaluje poskytnutí příspěvku na podporu Linky bezpečí ve výši 2.000Kč –
podepsáno, uhrazeno
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 – bude řešeno v bodě 10

Bod č. 4 Hospodaření obce k 31. 8. 2020
Stav finančních prostředků a srovnání plánovaných a skutečných příjmů a výdajů k 31. 8. 2020
je následující:
Stav účtů u KB, ČNB a ČMZRB k 31. 8. 2020

5.041.365,30

Stav pokladní hotovosti

5.786, Plán

Příjmy celkem:
Výdaje celkem:

Skutečnost

8.763.300,11.736.300,-

Úvěr u ČMZRB

7.169.736,42
5.844.665,89

Plnění
81,8%
49,8%

742.420,-

ZO Skoronice bere na vědomí hospodaření obce k 31. 8. 2020
Bod č. 5 Rozpočtové opatření 3/2020
Z důvodu zabránění překročení schváleného rozpočtu na rok 2020 je nutné schválit rozpočtové
opatření dle jednotlivých paragrafů a položek – navýšením příjmů o 44.900Kč a navýšením
výdajů o 44.900Kč.
Usnesení č. 3/17/2020
Zastupitelstvo obce Skoronice schvaluje rozpočtové opatření č. 3/2020 – navýšením příjmů o
44.900Kč a navýšením výdajů o 44.900Kč.
Výsledek hlasování:

pro 5

proti 0

zdržel se 0
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Bod č.6 Schválení Záměru 1/2020
Záměr obce prodat pozemek parcelní číslo 221/15 o výměře 59 m2 a pozemek parcelní číslo
221/16 o výměře 40 m2 ve vlastnictví obce Skoronice v k.ú. Skoronice, které vzniknou dělením
části pozemku p.č. 221/4 dle geometrického plánu č. 423-309/2019 byl zveřejněn od 31.7.2020
do 8.9.2020. Zájemci o koupi jsou 2 - paní xx, Skoronice č.p.xx a pan xx, Skoronice č.p. xx.
Náklady s prodejem pozemku spojené uhradí kupující. Cena v místě obvyklá je 100Kč/m2.
Usnesení č. 4/17/2020:
Zastupitelstvo obce Skoronice schvaluje prodej obecního pozemku p.č. 221/15 o výměře 59
m2 panu xx, Skoronice č.p. xx a pozemku p.č. 221/16 o výměře 40 m2 paní xx Skoronice č.p.
xx, za cenu 100Kč/m2 . Náklady související s prodejem pozemku uhradí kupující.
Zastupitelstvo obce pověřuje starostu podpisem kupních smluv.
Výsledek hlasování:

pro 5

proti 0

zdržel se 0

Bod č. 7 Schválení Smlouvy o spolupráci při realizaci projektu Předcházení vzniku odpadů
v DSO Hovoransko a partnerských obcích
Předmětem smlouvy je spolupráce obcí při zajištění projektu Předcházení vzniku odpadů v DSO
Hovoransko a partnerských obcích, realizovaného v rámci výzvy Operačního programu Životní
prostředí 2014-2020. Jedná se o pořízení kompostérů a štěpkovače. Dotace je 85%. DSO
Hovoransko zapůjčí kompostéry obci a po uplynutí 5-ti letého monitorovacího období přejdou
kompostéry do vlastnictví obce. Kompostéry obdrží domácnosti zdarma.
Usnesení č. 5/17/2020
Zastupitelstvo obce Skoronice schvaluje Smlouvu o spolupráci při realizaci projektu
Předcházení vzniku odpadů v DSO Hovoransko a partnerských obcích a pověřuje starostu
podpisem smlouvy.
Výsledek hlasování:

pro 5

proti 0

zdržel se 0

Bod č.8 Schválení Příkazní smlouvy „technický dozor - Skoronice, rekonstrukce VO“
Účelem této smlouvy je splnění zákonné povinnosti příkazce, kterou je zajištění výkonu
technického dozoru stavebníka nad prováděním stavby. Tato smlouva se uzavírá s firmou
ELPRO, spol. s r.o., jednajícím Ing. Janem Martinkem. Smluvní cena je 500Kč/hodinu bez DPH.
Předpokládaná celková cena je 10.000Kč.
Usnesení č. 6/17/2020
Zastupitelstvo obce Skoronice schvaluje Příkazní smlouvu na technický dozor „Skoronice,
rekonstrukce VO“ a pověřuje starostu podpisem smlouvy.
Výsledek hlasování:

pro 5

proti 0

zdržel se 0
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Bod č. 9 Budování optické sítě v obci – GT net s.r.o.
V minulém týdnu obdržel starosta e-mail od společnosti GT net s.r.o. s informací, že přes
veškeré vynaložené úsilí, provedené projektové práce a finanční náklady doposud vynaložené,
od záměru vybudovat v obci rozvody optické sítě odstupují a akci nebudou realizovat, jelikož se
budování optické sítě zredukovalo pro ně do nevýhodných podmínek.
Dále se vyjádřil jednatel společnosti GT net s.r.o. - V prosinci 2019 proběhla schůzka, kde byla
obcí požadována úprava smlouvy, upravená smlouva byla v lednu dodána. Jelikož původní
termín realizace byl březen – duben 2020, v prosinci začali tvořit projektovou dokumentaci a
zaměřovat, přestože smlouva nebyla podepsána, ale tlačil je čas. Později nastal nový stav, kdy
bylo obcí oznámeno, že proběhne výběrové řízení na zhotovitele výkopových prací, které
původně nabízeli, že provedou zdarma. Pro firmu by to znamenalo komplikace nejen finanční,
jelikož by se dostala do velkých mínusů a služby by pak musela zdražit, ale především
technologické, protože by se muselo provádět spojkování, což by v případě poruchy přinášelo
problémy a narušuje to kvalitu přenosu. Pokud by kopali sami, položí trubičky vcelku bez
spojkování. Přestože do této akce investovali již cca 200 tisíc korun, od realizace odstupují.
P. Jurečka – připravil návrh smlouvy. Na jednání zaznělo, že výkopové práce budou půl na půl,
pan jednatel řekl, že to musí propočítat. Nevíme k jakým závěrům GT net dospěl, žádnou další
nabídku ani připomínku obec neobdržela. Obec se snažila vyjít vstříc, protože věděla, že GT net
shání všechny vyjádření, tak aby se akce zrealizovala. Toto zasedání bylo svoláno primárně
k podpisu smlouvy, aby se stihl začátek výkopových prací. Vyjádření od GT net s.r.o. přišlo až po
svolání zasedání.
p. Chytilová – je možnost, že by si firma kopala vlastní výkop podél výkopu firmy E-on a proč
tato informace nebyla oznámena dříve, aby byla možnost oslovit firmu jinou?
p. Holcman – bylo by případně možné realizovat akci s časovým odstupem (jaro 2021)?
Jednatel GT net - Projektová dokumentace se blíží do finále, ale nejsou dořešeny smluvní
podmínky - v současné době nemají kapacitu a čas, protože řeší jiné závazky.
ZO bere na vědomí odstoupení firmy GT net s.r.o. od realizace akce vybudování optické sítě
v obci.
Bod č. 10 Kronika
Na posledním jednání byl starosta ZO pověřen k právním konzultacím k možnosti odstoupení
od Smlouvy o dílo na zhotovení konceptu kroniky uzavřené dne 26. 9. 2018. Starosta nechal
vypracovat návrh odstoupení od smlouvy, ale jelikož nemá obec zatím náhradu za stávajícího
kronikáře, odkládá se jednání na pozdější zasedání.
Usnesení č. 7/17/2020
ZO souhlasí, aby se odstoupení od Smlouvy na zhotovení konceptu kroniky projednalo na
dalším zasedání ZO.
Výsledek hlasování:

pro 4

proti 0

zdržel se 1 (Holcman)
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Bod č. 11 Různé a diskuse
-

Dokončuje se projektová dokumentace na opravu střechy OÚ
Byla dokončena oprava hodin na kostele
Řeší se projekt na komunikaci v uličce od č.p. 44 po č.p. 92, bude se realizovat březenduben 2021
Jsou objednány 2 nové kontejnery ( na plast a na papír)
Byla oslovena firma, která vypracuje žádost o dotaci na hřiště v MŠ, je přichystán
projekt, který se přizpůsobí této žádosti
2.9. proběhla kontrola hospodaření obce, kterou provedly auditorky JMK s výsledkem nebyly shledány chyby a nedostatky

P. Holcman – navštívil se starostou firmu John Deere ve Velkých Bílovicích, kde jim byla
nabídnuta sekačka za výhodnou cenu na splátky s nulovou akontací ( cena je 212.900Kč, 48
splátek), v současné době nabízí slevu 30.000Kč. Je potřeba tuto sekačku ihned zarezervovat.
Usnesení č. 8/17/2020
ZO souhlasí s přijetím nabídky na pořízení komunální techniky (sekačky) financované formou
úvěru a pověřuje starostu zajistit zpracování příslušné dokumentace.
Výsledek hlasování:

pro 5

proti 0

zdržel se 0

Bod č. 12 Závěr
Na závěr poděkoval starosta obce všem přítomným za účast a ukončil zasedání v 19:30 hodin.

Ve Skoronicích 14. 9. 2020

Ověřovatelé: Chytilová Jitka

………………………………………..

Chytilová Barbora

………………………………………..

Starosta:

Bíla František

..……………………………………..

Zapsala:

Lungová Marie

………………………………………..
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