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

19. listopadu 2020 od 18:00 hodin
Sál OÚ Skoronice
6/7
Chytilová Jitka
viz prezenční listina

Bod č. 1 Zahájení a schválení programu
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 11. 11. 2020 do 19. 11. 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 doplnit jako bod č.
10 Schválení smlouvy o dílo Projektová příprava pro projekt „Výsadba stromů v obci Skoronice“
a jako bod č. 11 Schválení Dohody o spolupráci při realizaci optické přístupové sítě Skoronice.
Původní body č. 10 - 15 budou přesunuty jako body 12 - 17.
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. 17
4. Hospodaření k 31.10.2020
5. Rozpočtové opatření č. 4/2020
6. Rozpočtové opatření č. 5/2020
7. Schválení OZV č. 1/2020 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
8. Schválení Darovací smlouvy – příspěvek MAS Kyjovské Slovácko
9. Schválení Smlouvy na výsadbu stromů
10. Schválení smlouvy o dílo Projektová příprava pro projekt „Výsadba stromů v obci
Skoronice“
11. Schválení Dohody o spolupráci při realizaci optické přístupové sítě Skoronice
12. Schválení podání Žádosti o poskytnutí dotace z MMR na rekonstrukci hřiště v MŠ
13. Schválení podání Žádosti o poskytnutí dotace z MMR na rekonstrukci místní komunikace
14. Vyhlášení inventarizace majetku obce k 31. 12. 2020 a schválení inventarizačních komisí
15. Příprava rozpočtu na rok 2021
16. Různé a diskuse
17. Závěr
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Usnesení č. 1/18/2020
ZO Skoronice schvaluje navržený program zasedání
Výsledek hlasování:
pro 6
proti 0
zdržel se 0
Bod č. 2 Schválení ověřovatelů zápisu a zapisovatelky
Předsedající navrhl jako ověřovatele zápisu pana Petra Holcmana a pana Josefa Ingra, jako
zapisovatelku Marii Lungovou. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Usnesení č. 2/18/2020
ZO Skoronice schvaluje ověřovatele zápisu pana Petra Holcmana a pana Josefa Ingra, jako
zapisovatelku Marii Lungovou.
Výsledek hlasování:
pro 6
proti 0
zdržel se 0
Bod č. 3 Kontrola usnesení ze zasedání 8. 9. 2020
Usnesení č. 4/17/2020 - ZO Skoronice schvaluje prodej obecního pozemku p.č. 221/15 o výměře 59 m2 panu
Romanu Cahlíkovi, Skoronice č.p. 184 a pozemku p.č. 221/16 o výměře 40 m2 paní Zdeně Kristové Skoronice č.p.
35, za cenu 100Kč/m2 . Náklady související s prodejem pozemku uhradí kupující. Zastupitelstvo obce pověřuje
starostu podpisem kupních smluv - podepsáno
Usnesení č. 5/17/2020 - ZO Skoronice schvaluje Smlouvu o spolupráci při realizaci projektu Předcházení vzniku
odpadů v DSO Hovoransko a partnerských obcích a pověřuje starostu podpisem smlouvy - podepsáno
Usnesení č. 6/17/2020 - ZO Skoronice schvaluje Příkazní smlouvu na technický dozor „Skoronice, rekonstrukce
VO“ a pověřuje starostu podpisem smlouvy - podepsáno
Usnesení č. 7/17/2020 - ZO souhlasí, aby se odstoupení od Smlouvy na zhotovení konceptu kroniky projednalo na
dalším zasedání ZO – není náhradník, projedná se později
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 – vzhledem k nabídnuté slevě bylo
zaplaceno převodem z účtu jednorázově

Bod č. 4 Hospodaření obce k 31. 10. 2020
Stav finančních prostředků a srovnání plánovaných a skutečných příjmů a výdajů k 31. 10. 2020
je následující:
Stav účtů u KB, ČNB a ČMZRB k 31. 10. 2020

4.645.192,99

Stav pokladní hotovosti

15.589, Plán

Příjmy celkem:
Výdaje celkem:
Úvěr u ČMZRB

Skutečnost

8.808.200,11.934.200,-

8.776.581,10
7.556.394,88

Plnění
99,64%
63,32%

593.935,-

Zastupitelstvo obce Skoronice bere na vědomí hospodaření obce k 31.10.2020
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Bod č. 5 Rozpočtové opatření 4/2020
Z důvodu zabránění překročení schváleného rozpočtu na rok 2020 je nutné vzít na vědomí
rozpočtové opatření, dle jednotlivých paragrafů a položek, které bylo schváleno starostou obce
5.10.2020, navýšení financování o 153.000,- Kč, navýšení výdajů o 153.000,- Kč.
-

zvýšení financování dle přílohy o 153.000Kč
zvýšení rozpočtu výdajů dle přílohy o 153.000Kč

Schválený rozpočet po RO č. 3/2020 činil:
příjmy rozpočtu 8.808.200,- Kč
výdaje rozpočtu 11.781.200,- Kč
financování celkem 2.973.000,- Kč
Po úpravě rozpočtu č. 4/2020 bude činit upravený rozpočet:
příjmy rozpočtu 8.961.200,- Kč
výdaje rozpočtu 11.934.200,- Kč
financování celkem 3.126.000,- Kč
K návrhu nebyly vzneseny další připomínky.
Zastupitelstvo obce Skoronice bere na vědomí rozpočtové opatření č. 4/2020 kdy v souladu
s ustanovením §16 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,
došlo k přesunu rozpočtových prostředků a celkový rozpočet se navýšil ve výdajích o
153.000Kč a financování o 153.000,- Kč.
Bod č. 6 Rozpočtové opatření 5/2020
Z důvodu, zabránění překročení schváleného rozpočtu na rok 2020 je nutné schválit uvedené
rozpočtové opatření, dle jednotlivých paragrafů a položek – přesunem ve výdajích z paragrafu
3111 na paragraf 3745 a 2219 to ve výši 223.000Kč.
Usnesení č. 3/18/2020
Zastupitelstvo obce Skoronice schvaluje rozpočtové opatření č. 5/2020 kdy v souladu
s ustanovením §16 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,
dojde k přesunu rozpočtových prostředků mezi výdajovými paragrafy o 223.000Kč.
Výsledek hlasování:

pro 6

proti 0

zdržel se 0

Bod č. 7 Schválení OZV č. 1/2020 o místním poplatku za provoz systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
OZV č. 1-2020 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadů
Firma Ekor s.r.o. od 1. 1. 2021 zdražuje po patnácti letech své služby o 90Kč na občana za vývoz
TKO. Z tohoto důvodu je navrženo navýšení poplatku o 50Kč na osobu.
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Usnesení č. 4/18/2020
Zastupitelstvo obce Skoronice schvaluje OZV č. 1-2020 o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
Výsledek hlasování:

pro 6

proti 0

zdržel se 0

Bod č. 8 Schválení Darovací smlouvy – příspěvek MAS Kyjovské Slovácko
V předchozích letech obec přispívala MAS na činnost částkou 20,-Kč/obyvatele. V roce 2020
bylo k 1. lednu 544 obyvatel, příspěvek činí 10.880,- Kč. Starosta navrhl darovací smlouvu
s uvedeným příspěvkem schválit.
Usnesení č. 5/18/2020
ZO Skoronice schvaluje Darovací smlouvu (finanční dar pro účely podpory činnosti MAS) na
částku 10.880,- Kč
Výsledek hlasování:
pro 6
proti 0
zdržel se 0
Bod č. 9 Schválení Smlouvy o dílo na dodávku stromů a podpůrného materiálu
Předmětem plnění podle této smlouvy je dodávka 30 ks stromů a podpůrného materiálu.
Výsadba bude profinancována ex post ze SFŽP ve výši 100%.
Místostarosta informoval, že ke každému stromu (jabloň, hrušeň, javor, jeřáb) bude zavlažovací
vak, dále bude pořízena 1000l nádrž. Podmínkou je výsadba v intravilánu obce.
Usnesení č. 6/18/2020
ZO Skoronice schvaluje Smlouvu o dílo na dodávku stromů a podpůrného materiálu.
Výsledek hlasování:
pro 6
proti 0
zdržel se 0
Bod č. 10 Schválení smlouvy o dílo - Projektová příprava pro projekt „Výsadba stromů v obci
Skoronice“
Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést projektovou přípravu pro projekt „Výsadba
stromů v obci Skoronice“ Dokumentace bude zhotovena jako studie a bude obsahovat tyto
části: odborný posudek a mapovou část.
Usnesení č. 7/18/2020
ZO Skoronice schvaluje Smlouvu o dílo - Projektová příprava pro projekt „Výsadba stromů
v obci Skoronice“
Výsledek hlasování:
pro 6
proti 0
zdržel se 0
Bod č. 11 Schválení Dohody o spolupráci při realizaci optické přístupové sítě Skoronice
Oba účastníci se dohodli na spolupráci při realizaci výstavby a následném provozu optické
přístupové sítě (dále jen OPS) systémem FTTH, GPON na území obce Skoronice. Jedná se o
datovou síť, určenou pro poskytování služeb elektronických komunikací (tj. především
internetové konektivity a kabelové televize) občanům sídlícím v jejím dosahu. Tato síť fyzicky
sestává z podzemních tras tvořených plastovými chráničkami (trubičkami HDPE) s optickými
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kabely a ty jsou pak hvězdicovitě propojeny v několika nadzemních rozvodných skříních. Jako
celek bude tato síť napojena na páteřní (národní) optickou síť Itself, která zajistí konektivitu i
TV signál.
Výstavba OPS Skoronice proběhne ve dvou hlavních etapách:
- 1. etapa výstavby OPS souvisí s paralelně probíhající výstavbou rozvodů napájení veřejného
osvětlení (dále VO) v Obci a bude provedena v podobném rozsahu i s využitím zemních
prací stavby VO, jejímž investorem je obec.
- 2. etapa výstavby bude zaměřena na dostavbu a zprovoznění OPS ve zbývajících částech
obce.
Usnesení č. 8/18/2020
ZO Skoronice schvaluje Dohodu o spolupráci při realizaci optické přístupové sítě Skoronice
Výsledek hlasování:
pro 6
proti 0
zdržel se 0
Bod č. 12 Schválení podání Žádosti o poskytnutí dotace z MMR na rekonstrukci hřiště v MŠ
Jedná se o rekonstrukci hřiště v MŠ včetně oplocení a doplnění hřiště na Lúkách. Rozpočet na
tuto akci je 1,2 milionu, spoluúčast obce 20%.
Usnesení č. 9/18/2020
ZO Skoronice schvaluje podání žádosti o dotaci poskytované MMR ČR z programu Podpora
obnovy a rozvoje venkova z podprogramu 117D8210H Podpora budování a obnovy míst
aktivního a pasivního odpočinku projekt: Rekonstrukce dětského hřiště v MŠ a rozšíření
stávajícího dětského hřiště sousedícího s místním sportovním areálem na pozemku
p.č.280/1.
Výsledek hlasování:

pro 6

proti 0

zdržel se 0

Bod č. 13 Schválení podání Žádosti o poskytnutí dotace z MMR na rekonstrukci místní
komunikace
Jedná je o rekonstrukci místní komunikace za OÚ, náklady na tuto akci budou cca 1,5 milionu,
spoluúčast obce by byla 20%.
p. Švábek – bude součástí i chodník? - starosta - chodník zde nebude z důvodu nedostatečné
šířky, byl navržen nájezdový chodník, ten nebyl schválen.
Usnesení č. 10/18/2020
Zastupitelstvo obce Skoronice schvaluje podání žádosti o poskytnutí dotace poskytované
MMR ČR z programu Podpora obnovy a rozvoje venkova z podtitulu 117D8210A Podpora
obnovy místních komunikací, projekt: Skoronice - rekonstrukce místní komunikace za
úřadem.
Výsledek hlasování:

pro 6

proti 0

zdržel se 0
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Bod č. 14 Vyhlášení inventarizace majetku obce k 31. 12. 2020 a schválení inventarizačních
komisí
Na základě zákona 563/1991 Sb., o účetnictví a vyhlášky 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku
a závazků stanovuje starosta obce inventarizaci majetku k 31. 12. 2020. Jsou navrženy
inventarizační komise a plán inventur.
K zajištění inventarizace za rok 2020 se zřizují tyto inventarizační komise:
UIK:
Předseda: Bíla František
Členové: Holcman Petr
Chytilová Jitka

podpisový vzor

DIK č. 1- obecní úřad, provede inventarizaci těchto účtů:
018 včetně 078, 019 včetně 079, 021 včetně 081, 022 včetně 082, 0280020 včetně
0880000,0280026 věcná břemena včetně 0880026, 031, 032, 042, 069,112,231, 261, 262, 263,
311, 314, 315, 316,321, 331, 336, 337,341, 342, 345, 346, 349, 373, 374, 377, 378, 388, 389,
401, 403, 406, 407, 431, 432, 451, 471, 472, 902, 909, 912,915, 972,
Předseda: Lunga Roman
Členové: Bíla František
Holcman Petr
DIK č. 2 – hasičská zbrojnice-SDH, provede inventarizaci těchto účtů:
028 0023 včetně 0880023, 902 0111
Předseda: Ingr Josef
Členové: Švábek Michal
Krist Stanislav
Chytil Petr
DIK č. 3 – obecní knihovna + klubovny, provede inventarizaci těchto účtů:
018 0021 včetně0780024, 028 0024 včetně 088 0024, 902 0112, 028 0021 včetně 088 0021,
902 0114, 028 0027 včetně 088 0027, 902 0015
Předseda: Horňáková Andrea
Člen:
Ticháčková Renáta

DIK č. 4 – muzeum, provede inventarizaci těchto účtů:
022 0010 včetně 078 0000, 028 0025 včetně 0880025, 902 0113
Předseda: Chytilová Barbora
Člen:
Ingr Josef
Druh majetku: pozemky, budovy a stavby, samostatné movité věci a soubory movitých věcí,
drobný dlouhodobý hmotný majetek, dlouhodobý hmotný majetek, ostatní dlouhodobý
hmotný majetek, nehmotný dlouhodobý majetek, drobný nehmotný dlouhodobý majetek,
zásoby, nedokončený dlouhodobý majetek, zásoby, pokladní hotovost, ceniny, hotovost, běžné
účty, pohledávky, závazky, vlastní zdroje, podrozvahové evidence ostatní majetek / časové
rozlišení, nehmotný majetek/
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Likvidační komise:
Předseda: Holcman Petr
Členové: Lunga Roman
Chytilová Jitka
Mateřská škola Skoronice
Předseda: Bíla František
Školní jídelna při MŠ Skoronice
Předseda: Chytilová Jitka
Příspěvková organizace MŠ Skoronice si určí členy inventarizační komise.
Usnesení č.11/18/2020
Zastupitelstvo obce Skoronice schvaluje plán inventur, složení inventarizačních komisí a
komise likvidační k 31. 12. 2020
Výsledek hlasování:

pro 6

proti 0

zdržel se 0

Bod č. 15 Příprava rozpočtu na rok 2021
Starosta seznámil přítomné s orientačními podklady pro tvorbu rozpočtu na rok 2021.
Navržené plánované stavební akce jsou: rekonstrukce dětského hřiště v zahradě MŠ, rozšíření
hřiště na Lúkách, rekonstrukce místní komunikace za OÚ, rekonstrukce střechy OÚ.
Silvestrovský pochod, který měl být letos v naší obci, se přesouvá na příští rok.
ZO Skoronice bere na vědomí informace o plánovaných akcích financovaných rozpočtu obce
na rok 2021 a ukládá finančnímu výboru ve spolupráci s vedením obce zpracování návrhu
rozpočtu do 2. 12. 2020.
Bod č. 16 Různé a diskuse
Starosta informoval přítomné:
- proběhla kontrola z VZP - nebyly zjištěny žádné nedostatky
- firma DIMATEX zajišťující svoz textilu požaduje úpravu smluvních podmínek. V současné
době je svoz bezplatný, nyní žádají na základě vývoje situace na trhu s druhotnými
surovinami, zvyšujícími se náklady na provoz a vzrůstajícímu množství odpadu o
příspěvek na svoz kontejnerů ve výši 900Kč/rok
- starosta poděkoval občanům za trpělivost při snížené průjezdnosti obcí v důsledku
rekonstrukce VO
p. Chytil M. – doporučuje osvětlit kontejnery a dotazuje se na osvětlení hřbitova - starosta kontejnery se osvětlí, hřbitov se osvětlovat zatím nebude, ale zvažuje se
p. Švábek – kontroloval někdo světelnost (intenzitu) nového VO a bude k tomu nějaká revizní
zpráva – dohlíží na to technický dozor
p. Holcman - světla se nedají stmívat, ale je možné nastavit, aby se přes noc každé druhé nebo
třetí světlo zhaslo
p. Chytil Pavel – zvažuje se oprava komunikace k č.p. 101 (k lesu), je tam propadlý kanál místostarosta - při projednávání pozemkových úprav se tam cesta schvalovala, opravu by hradil
pozemkový úřad
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Bod č. 12 Závěr
Na závěr poděkoval starosta obce všem přítomným za účast a ukončil zasedání v 19:10 hodin.

Ve Skoronicích 25. 11. 2020

Ověřovatelé: Holcman Petr

………………………………………..

Ingr Josef

………………………………………..

Starosta:

Bíla František

..……………………………………..

Zapsala:

Lungová Marie

………………………………………..
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