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

28. ledna 2021 od 18:00 hodin
Sál OÚ Skoronice
7/7
0
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 20. 1. 2021 do 28. 1. 2021 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).
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
3. Kontrola usnesení ze zasedání č. 19
4. Hospodaření k 31.12.2020
5. Rozpočtové opatření č.7/2020
6. Schválení Darovací smlouvy s JMK
7. Schválení Dodatku č.4 ke Smlouvě o poskytování odborných knihovnických služeb
8. Projednání rozpočtu Mikroregionu Nový Dvůr na rok 2021 a SVR na roky 2022-2023
9. Projednání rozpočtu DSO Severovýchod na rok 2021 a SVR na roky 2022-2024
10. Kronika
11. Různé a diskuse
12. Závěr
Usnesení č. 1/20/2021
ZO Skoronice schvaluje navržený program zasedání
Výsledek hlasování:
pro 7
proti 0
zdržel se 0
Bod č. 2 Schválení ověřovatelů zápisu
Předsedající navrhl jako ověřovatele zápisu paní Andreu Horňákovou a pana Josefa Ingra, dále
navrhl pověřit souhrnem schválených usnesení Barboru Chytilovou. K návrhu nebyly vzneseny
žádné protinávrhy.
Usnesení č. 2/20/2021
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ZO Skoronice schvaluje ověřovatele zápisu paní Andreu Horňákovou a pana Josefa Ingra a
pověřuje souhrnem schválených usnesení Barboru Chytilovou.
Výsledek hlasování:
pro 7
proti 0
zdržel se 0
Bod č. 3 Kontrola usnesení ze zasedání 17. 12. 2020
Usnesení č. 7/19/2020 - ZO Skoronice schvaluje podání žádosti o dotaci poskytované MMR 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“ – podáno
Usnesení č. 8/19/2020 - ZO Skoronice schvaluje Smlouvu o spolupráci s firmou Dimatex – podepsáno
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 -– odesláno

Bod č. 4 Hospodaření obce k 31. 12. 2020
Stav finančních prostředků a srovnání plánovaných a skutečných příjmů a výdajů k 31. 12. 2020
je následující:
Stav účtů u KB, ČNB a ČMZRB k 31. 12. 2020

1.076.548,81

Stav pokladní hotovosti

5.181, Plán

Příjmy celkem:
Výdaje celkem:

Skutečnost

8.958.500,11.941.500,-

Úvěr u ČMZRB
Půjčka farnost

10.706.239,38
12.916.620,34

Plnění
119,51%
108,17%

445.450,534.000,-

Zastupitelstvo obce Skoronice bere na vědomí hospodaření obce k 31.12.2020
Bod č. 5 Rozpočtové opatření 7/2020
Z důvodu zabránění překročení schváleného rozpočtu na rok 2020 bylo starostou obce schváleno
RO, které je potřeba vzít na vědomí. Dle jednotlivých paragrafů a položek došlo k navýšení příjmů
o 150.300Kč, výdajů o 7.300Kč a ponížení financování o 143.000Kč.
Zastupitelstvo obce Skoronice bere na vědomí rozpočtové opatření č. 7/2020.
Bod č. 6 Schválení Darovací smlouvy s JMK
Darovací smlouva se uzavírá na základě Žádosti o majetkové vypořádání a nabytí pozemků od
JMK do vlastnictví Obce Skoronice. Předmětem smlouvy je bezúplatný převod pozemků
dotčených stavbou ,, Skoronice – chodník podél silnice III/4255 – II. a III. část.
Usnesení č. 3/20/2021
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Zastupitelstvo obce Skoronice schvaluje Darovací smlouvu s JMK o bezúplatném převodu
pozemků do vlastnictví Obce Skoronice a pověřuje starostu podpisem smlouvy.
Výsledek hlasování:

pro 7

proti 0

zdržel se 0

Bod č. 7 Schválení Dodatku č.4 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 schválenou částku vybírá nové knihy za
výhodnou cenu. Zůstatek využívá knihovnice k nákupu regionální literatury, doporučené školní
četby, popř. knih podle zájmu čtenářů.
Usneseni č. 4/20/2021
Zastupitelstvo obce Skoronice schvaluje Dodatek č. 4 ke Smlouvě o poskytování odborných
knihovnických služeb s Městem Hodonín a stanoví částku 10.000Kč na nákup knih
prostřednictvím Městské knihovny Hodonín. Pověřuje starostu podpisem tohoto dodatku.
Výsledek hlasování:

pro 7

proti 0

zdržel se 0

Bod č. 8 Projednání rozpočtu Mikroregionu Nový Dvůr na rok 2021 a SVR na roky 2022 - 2023
Návrh rozpočtu na rok 2021 a SVR na roky 2022-2023 MiND byl zveřejněn na úřední desce obce
Skoronice v době od 2.12.2020 do 18.12.2020 i v elektronické podobě. Příjmy a financování
rozpočtu činí 1.640.000Kč, výdaje rozpočtu rovněž 1.640.000Kč.
Zastupitelstvo obce Skoronice bere na vědomí SVR MiND na léta 2022 – 2023 a rozpočet
MiND na rok 2021.
Bod č. 9 Projednání rozpočtu DSO Severovýchod na rok 2021 a SVR na roky 2022 - 2024
Návrh rozpočtu na rok 2021 a SVR na roky 2022-2024 DSO Severovýchod byl zveřejněn na úřední
desce obce Skoronice v době od 26. 11.2020 do 16.12.2020 i v elektronické podobě. Příjmy a
financování činí 4.297.000Kč, výdaje rovněž 4.297.000Kč.
Zastupitelstvo obce Skoronice bere na vědomí SVR DSO Severovýchod na léta 2022 - 2024 a
rozpočet DSO Severovýchod na rok 2021.
Bod č. 10 Kronika
Na zasedání Zastupitelstva obce Skoronice dne 28.5.2020 bylo schváleno, že zápis do kroniky
podléhá schválení zastupitelstva. Dále bylo schváleno, že zastupitelstvo vypracuje a zašle panu
kronikáři písemné připomínky ke konceptu kroniky. Pan kronikář sdělil, že nic opravovat nebude.
Pro přepracování zápisu do kroniky podle připomínek zastupitelstva obce je nutné připomínky
schválit na zasedání zastupitelstva.
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Místostarosta P. Holcman nesouhlasí s některými body, které jsou požadovány odstranit především petice. Souhlasí s tím, že některé věci je vhodné doplnit.
František Bíla ml. namítl, že si pročetl několik kronik na internetu a součástí žádné z nich nebyla
žádná petice.
Usnesení 5a/20/2021
Zastupitelstvo obce Skoronice schvaluje připomínky ke konceptu kroniky za rok 2019 a
pověřuje starostu přepracovat koncept kroniky podle těchto připomínek.
Výsledek hlasování:

pro 6

proti 0

zdržel se 1 (Holcman)

Starosta vyzval zastupitele, zda mají návrh na nového kronikáře. Slečna Chytilová navrhla Kamilu
Bílovou. Nikdo nepodal žádný protinávrh. Jmenovaná souhlasila.
Usnesení 5b/20/2021
Zastupitelstvo obce Skoronice schvaluje jako kronikářku od roku 2021 paní Kamilu Bílovou.
Výsledek hlasování:

pro 5

proti 0

zdržel se 2 (Bíla, Holcman)

Bod č. 11 Různé a diskuse
- Zásilkovna přišla s nabídkou umístění boxů v naší obci, kde je možnost vyzvednout nebo podat
zásilky. Boxy jsou přístupny 24 hodin denně a fungují na solární energii. V případě zájmu, je třeba
vybrat místo.
- Začátkem února by měla proběhnout schůzka s firmou itself s.r.o. ohledně domluvy v
pokračování s pokládkou optického kabelu.
- Zavádění optického kabelu do chrániček lze pouze při teplotách nad +10 stupňů. Dále je třeba
provést napojení na optickou trasu před budovou MŠ.
- Štěpkovače jsou vybrány, nyní proběhne výběrové řízení na dodavatele kompostérů.
Bod č. 12 Závěr
Na závěr poděkoval starosta obce všem přítomným za účast a ukončil zasedání v 18:40 hodin.

Ve Skoronicích 1. 2. 2021

Ověřovatelé: Horňáková Andrea

Starosta:

………………………………………..

Ingr Josef

………………………………………..

Bíla František

..……………………………………..
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