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

17. prosince 2020 od 18:00 hodin
Sál OÚ Skoronice
6/7
Horňáková Andrea
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 9. 12. 2020 do 17. 12. 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. 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. 18
4. Hospodaření k 30.11.2020
5. Schválení návrhu rozpočtu obce Skoronice na rok 2021
6. Schválení návrhu rozpočtu MŠ Skoronice na rok 2021
7. Schválení návrhu SVR MŠ Skoronice na roky 2022-2023
8. Schválení rozpočtového opatření č. 6/2020
9. Projednání rozpočtu svazku obcí na rok 2021 a SVR na roky 2022-2024
10. Schválení podání Žádosti o poskytnutí dotace z MMR na rekonstrukci střechy OÚ
11. Schválení Smlouvy o spolupráci s firmou DIMATEX CS spol. s r.o.
12. Kronika
13. Různé a diskuse
14. Závěr
Usnesení č. 1/19/2020
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 paní Jitku Chytilovou a pana Romana Lungu, jako
zapisovatelku Marii Lungovou. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
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Usnesení č. 2/19/2020
ZO Skoronice schvaluje ověřovatele zápisu paní Jitku Chytilovou a pana Romana Lungu, jako
zapisovatelku Marii Lungovou.
Výsledek hlasování:
pro 6
proti 0
zdržel se 0
Bod č. 3 Kontrola usnesení ze zasedání 18. 11. 2020
Usnesení č. 5/18/2020 - ZO Skoronice schvaluje Darovací smlouvu (finanční dar pro účely podpory činnosti MAS)
na částku 10.880,- Kč – podepsáno, uhrazeno
Usnesení č. 6/18/2020 - ZO Skoronice schvaluje Smlouvu o dílo na dodávku stromů a podpůrného materiálu –
podepsáno, uhrazeno
Usnesení č. 7/18/2020 - ZO Skoronice schvaluje Smlouvu o dílo - Projektová příprava pro projekt „Výsadba stromů
v obci Skoronice“ – podepsáno, uhrazeno
Usnesení č. 8/18/2020 - ZO Skoronice schvaluje Dohodu o spolupráci při realizaci optické přístupové sítě
Skoronice – podepsáno
Usnesení č. 9/18/2020 - ZO Skoronice schvaluje podání žádosti o dotaci poskytované MMR „Rekonstrukce
dětského hřiště v MŠ a rozšíření stávajícího dětského hřiště sousedícího s místním sportovním areálem na
pozemku p.č.280/1“ – odesláno
Usnesení č. 10/18/2020 - Zastupitelstvo obce Skoronice schvaluje podání žádosti o poskytnutí dotace
poskytované MMR „Skoronice - rekonstrukce místní komunikace za úřadem“ – odesláno

Bod č. 4 Hospodaření obce k 30. 11. 2020
Stav finančních prostředků a srovnání plánovaných a skutečných příjmů a výdajů k 30. 11. 2020
je následující:
Stav účtů u KB, ČNB a ČMZRB k 30. 11. 2020

2.415.301,16

Stav pokladní hotovosti

20.216, Plán

Příjmy celkem:
Výdaje celkem:
Úvěr u ČMZRB

Skutečnost

8.808.200,11.934.200,-

9.518.154,37
10.523.232,98

Plnění
108,06%
88,18%

593.935,-

Zastupitelstvo obce Skoronice bere na vědomí hospodaření obce k 30.11.2020
Bod č. 5 Schválení návrhu rozpočtu obce Skoronice na rok 2021
Finanční výbor projednal návrh rozpočtu obce Skoronice na rok 2021: příjmy ve výši
7.190.700Kč, financování ve výši 21.500Kč z toho - použití přebytku předchozích let 600.000Kč,
splátka úvěru ve výši 445.500Kč a splátka zápůjčky od farnosti 133.000Kč tj. příjmy +
financování celkem 7.212.200 Kč a výdaje ve výši 7.212.200Kč. Návrh rozpočtu byl zveřejněn na
úřední desce i v elektronické podobě od 1. 12. 2020. Rozpočet se schvaluje dle paragrafů.
Usnesení č. 3/19/2020
Zastupitelstvo obce Skoronice schvaluje rozpočet obce Skoronice na rok 2021 dle paragrafů:
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celkové příjmy 7.190.700Kč, financování 21.500Kč a celkové výdaje 7.212.200Kč
Bod č. 6 Schválení návrhu rozpočtu MŠ Skoronice na rok 2021
Ředitelka MŠ Skoronice zpracovala návrh rozpočtu na rok 2021: příjmy činí 2.385.000,- Kč a
výdaje rovněž 2.385.000,- Kč. Návrh rozpočtu byl zveřejněn na úřední desce obce Skoronice
v době od 26. 11. 2020 i v elektronické podobě.
Usnesení č. 4/19/2020
Zastupitelstvo obce Skoronice schvaluje Rozpočet MŠ Skoronice na rok 2021.
Bod č. 7 Schválení návrhu SVR MŠ Skoronice na roky 2022-2023
Návrh SVR MŠ Skoronice na roky 2022-2023 byl zveřejněn v době od 26. 11. 2020 na úřední
desce obce Skoronice i v elektronické podobě.
Usnesení č. 5/19/2020
Zastupitelstvo obce Skoronice schvaluje Střednědobý výhled rozpočtu MŠ Skoronice na roky
2022-2023
Bod č. 8 Rozpočtové opatření 6/2020
Z důvodu zabránění překročení schváleného rozpočtu na rok 2020 je nutné schválit uvedené
rozpočtové opatření dle jednotlivých paragrafů a položek – přesunem mezi výdajovými
paragrafy ve výši 473 000Kč
Usnesení č. 6/19/2020
Zastupitelstvo obce Skoronice schvaluje rozpočtové opatření č. 6/2020, 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 473 000Kč.
Výsledek hlasování:

pro 6

proti 0

zdržel se 0

Bod č.9 Projednání rozpočtu svazku obcí na rok 2021 a SVR na roky 2022-2024
Návrh rozpočtu na rok 2021 a SVR na roky 2022-2024 Svazku obcí Kelčany, Milotice, Skoronice,
Vacenovice, Vlkoš byl zveřejněn na úřední desce obce Skoronice v době od 18. 11.2020 do
7.12.2020 i v elektronické podobě. Příjmy a financování činí 8.460.000Kč, výdaje rovněž
8.460.000Kč.
Zastupitelstvo obce Skoronice bere na vědomí SVR Svazku obcí Kelčany, Milotice, Skoronice,
Vacenovice, Vlkoš na léta 2022 – 2024 a rozpočet Svazku obcí Kelčany, Milotice, Skoronice,
Vacenovice, Vlkoš na rok 2021.
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Bod č. 10 Schválení podání Žádosti o poskytnutí dotace z MMR na rekonstrukci střechy OÚ
Jedná se o rekonstrukci střechy OÚ, maximální výše dotace je 80%.
Usnesení č. 7/19/2020
Zastupitelstvo obce Skoronice schvaluje podání žádosti o poskytnutí dotace poskytované
MMR ČR z programu 117D8210 Podpora obnovy a rozvoje venkova, konkrétně z dotačního
titulu 117D8210E Rekonstrukce a přestavba veřejných budov na akci Rekonstrukce střechy
Obecního úřadu ve Skoronicích.
Výsledek hlasování:

pro 6

proti 0

zdržel se 0

Bod č. 11 Schválení Smlouvy o spolupráci s firmou DIMATEX CS spol. s r.o.
Jak již bylo řečeno na předchozím zasedání ZO, 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 bez DPH. Starosta navrhuje
přistoupit na podmínky firmy Dimatex.
Usnesení č. 8/19/2020
ZO Skoronice schvaluje Smlouvu o spolupráci s firmou Dimatex.
Výsledek hlasování:

pro 6

proti 0

zdržel se 0

Bod č. 12 Kronika
Z důvodu opakovaného prodlení se zpracováním konceptu kroniky, kdy tento není pravidelně
sestavován a předkládán obci k vyjádření ve stanovených termínech, to je vždy k 30.4. a 31.10.
příslušného roku a jelikož nebyly připomínky zastupitelstva k obsahu konceptu kroniky a jejich
zapracování do konceptu kroniky ze strany kronikáře akceptovány, se rozhodlo ZO Skoronice
od Smlouvy o dílo na zhotovení konceptu kroniky odstoupit.
Usnesení č.9/19/2020
ZO Skoronice schvaluje odstoupení od Smlouvy o dílo na zhotovení „Konceptu kroniky obce
Skoronice na období leden 2018 až prosinec 2022, včetně zapracovaných připomínek“ a
pověřuje starostu k úkonům s tím spojeným.
Výsledek hlasování:

pro 4

proti 1

zdržel se 1
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Bod č. 13 Různé a diskuse
13a Zpráva finančního výboru
Na 18. zasedání ZO Skoronice konaného dne 19. 11. 2020 pověřilo zastupitelstvo obce členy
finančního výboru zpracováním návrhu rozpočtu obce a to nejpozději do 2. 12. 2020. Schůzka
finančního výboru se konala 29.11.2020, výbor se zabýval především návrhem rozpočtu roku
2021.
Návrh usnesení:
ZO Skoronice bere na vědomí informace z jednání finančního výboru
13b Zpráva kontrolního výboru
Zasedání kontrolního výboru ZO proběhlo 11.12.2020. Kontrolní výbor se věnoval kontrole
zápisů ZO a proběhlé realizované zakázce „Parkoviště u hřbitova.“
Návrh usnesení:
ZO Skoronice bere na vědomí informace z jednání kontrolního výboru.
Starosta informoval:
- obec obdržela poděkování od Linky bezpečí za finanční podporu
- byl schválen projekt SFŽP na kompostéry
P. Švábek se dotázal zda se zvažuje zbudování chodníku podél č.p. 53 a č.p. 149 o němž se
v minulosti již mluvilo? Jsou zde nové sloupy VO, které by případné výstavbě překážely.
Starosta – silnice nepatří obci řeší se převod z JMK, jednal s panem Ovečkou, zda by byl
ochotný odprodat část svého pozemku, aby se silnice rozšířila a případně se chodník vybudoval
na protější straně, ten to odmítl. Je to otázka i financí, dotace nejsou vypisovány na chodníky
podél místních komunikací.
Bod č. 14 Závěr
Na závěr poděkoval starosta obce všem přítomným za účast a ukončil zasedání v 18:35 hodin.

Ve Skoronicích 21. 12. 2020

Ověřovatelé: Chytilová Jitka

………………………………………..

Lunga Roman

………………………………………..

Starosta:

Bíla František

..……………………………………..

Zapsala:

Lungová Marie

………………………………………..
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