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

15. dubna 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 7. 4. 2021 do 15. 4. 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 a navrhl doplnit jako bod č.
17 - Smlouva o zřízení věcného břemene s EG.D., a.s a jako bod č. 18 - Schválení veřejnoprávní
smlouvy o poskytnutí dotace ORP Kyjov. Původní body č. 17 a č. 18 byly posunuty o dvě čísla.
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. 20
4. Hospodaření k 31.3.2021
5. Vyhlášení pravidel dotací z rozpočtu obce určené spolkům
6. Zpráva UIK a schválení výsledků inventarizace obecního majetku k 31.12.2020
7. Schválení Závěrečného účtu obce k 31. 12. 2020
8. Schválení účetní závěrky Obce Skoronice k 31. 12. 2020
9. Schválení účetní závěrky příspěvkové organizace MŠ Skoronice k 31. 12. 2020
10. Schválení žádosti o rozdělení hospodářského výsledku příspěvkové organizace MŠ
Skoronice ke dni 31. 12. 2020
11. Schválení Smlouvy o poskytnutí podpory ze SFŽP ČR
12. Schválení Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene – itself s.r.o.
13. Schválení Záměru 1/2021
14. Schválení poskytnutí příspěvku na podporu Linky bezpečí
15. Projednání odměn členům výborů, kteří nejsou členy ZO
16. Zpráva kontrolního výboru
17. Smlouva o zřízení věcného břemene s EG.D., a.s
18. Schválení veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace ORP Kyjov
19. Různé a diskuse
20. Závěr
Usnesení č. 1/21/2021
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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 Jitku Chytilovou a pana Petra Holcmana, dále
navrhl jako zapisovatelku paní Marii Lungovou. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Usnesení č. 2/21/2021
ZO Skoronice schvaluje ověřovatele zápisu paní Jitku Chytilovou a pana Petra Holcmana a
zapisovatelku paní Marii Lungovou.
Výsledek hlasování:

pro 7

proti 0

zdržel se 0

Bod č. 3 Kontrola usnesení ze zasedání 28. 1. 2021
Usnesení č. 3/20/2021 - Zastupitelstvo obce Skoronice schvaluje Darovací smlouvu s JMK o bezúplatném převodu
pozemků do vlastnictví Obce Skoronice a pověřuje starostu podpisem smlouvy – podepsáno, převedeno
Usnesení 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 – podepsáno, uhrazeno
Usnesení č. 5a/20/2021 - Zastupitelstvo obce Skoronice schvaluje připomínky ke konceptu kroniky za rok 2019 a
pověřuje starostu přepracovat koncept kroniky podle těchto připomínek – řeší se

Bod č. 4 Hospodaření obce k 31. 3. 2021
Stav finančních prostředků a srovnání plánovaných a skutečných příjmů a výdajů k 31. 3. 2021 je
následující:
Stav účtů u KB, ČNB a ČMZRB k 31. 3. 2021

1.893.934,16

Stav pokladní hotovosti

12.547, Plán

Příjmy celkem:
Výdaje celkem:
Úvěr u ČMZRB
Půjčka farnost

7.190.700,7.212.200,-

Skutečnost

Plnění

2.456.707,14
1.483.470,79

34,17%
20,57%

296.965,534.000,-

Zastupitelstvo obce Skoronice bere na vědomí hospodaření obce k 31.3.2021
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Bod č. 5 Vyhlášení pravidel dotací z rozpočtu obce určené spolkům
Pro individuální dotace z rozpočtu obce, o které se mohou přihlásit zájmové spolky, je v rozpočtu
vyčleněna částka ve výši 80.000Kč. Dotace budou poskytnuty podle pravidel stanovených ZO
Skoronice na rok 2021 na základě posouzení jednotlivých žádostí předložených žadateli.
Formuláře žádostí i vyúčtování dotací budou zveřejněny na webových stránkách obce Skoronice,
termín podání žádostí je do 14. 5. 2021.
Usnesení č. 3/21/2021
Zastupitelstvo obce Skoronice schvaluje Pravidla pro poskytování individuálních dotací
z rozpočtu obce Skoronice na rok 2021. Zájemci mohou podávat písemné žádosti na
formulářích ( ke stažení na webu obce Skoronice) v obecní kanceláři v termínu do 14. 5. 2021
12:00. Na později podané žádosti nebude brán zřetel.
Výsledek hlasování:

pro 7

proti 0

zdržel se 0

Bod č. 6 Zpráva UIK a schválení výsledků inventarizace obecního majetku k 31.12.2020
Inventarizace majetku k 31. 12. 2020 proběhla řádně, připravené podklady byly ověřeny na
skutečnost. Porovnáním stavu majetku zjištěných fyzickou inventurou se stavy účetními nebyly
shledány žádné rozdíly.
Z dlouhodobého hmotného majetku vedeného na účtu 028 byl vyřazen multifunkční strojtiskárna v hodnotě 14.106,30Kč z důvodu nefunkčnosti. Příspěvková organizace MŠ Skoronice
vyřadila z evidence dlouhodobý hmotný majetek ve výši 8.897Kč.
Usnesení č. 4/21/2021
ZO Skoronice schvaluje výsledek inventarizace obce Skoronice k 31. 12. 2020
Výsledek hlasování:

pro 7

proti 0

zdržel se 0

Bod č. 7 Schválení Závěrečného účtu obce k 31. 12. 2020
Návrh Závěrečného účtu obce Skoronice za rok 2020 včetně všech příloh byl zveřejněn na
webových stránkách obce v sekci úřední deska a na úřední desce od 22. 3. 2021.
Ze závěru auditu vyplynulo, že nebyly zjištěny chyby a nedostatky uvedené v ustanovení §10
ods.3 písm. c) zákona o přezkoumávání hospodaření. K návrhu nebyly vzneseny další připomínky.
Usneseni č. 5/21/2021
ZO Skoronice schvaluje Závěrečný účet obce Skoronice za rok 2020 se souhlasem s
celoročním hospodařením bez výhrad a připomínek.
Výsledek hlasování:

pro 7

proti 0

zdržel se 0

Bod č. 8 Schválení účetní závěrky Obce Skoronice k 31. 12. 2020
Zastupitelé obdrželi všechny výkazy k účetní závěrce za rok 2020 k prostudování s předstihem a
měli možnost se k ní vyjádřit. Výsledkem hospodaření obce za rok 2020 je zisk ve výši
3

2.457.421,25Kč. Hospodářský výsledek hlavní činnosti po zdanění ve výši 2.457.421,25Kč
převedeme na účet 432 - Výsledek hospodaření předcházejících účetních období.
Usnesení č. 6/21/2021
Zastupitelstvo obce Skoronice schvaluje účetní závěrku obce Skoronice k 31. 12. 2020
Výsledek hlasování:

pro 7

proti 0

zdržel se 0

Bod č. 9 Schválení účetní závěrky příspěvkové organizace MŠ Skoronice k 31. 12. 2020
Povinnost schvalování účetní závěrky je pro vybrané účetní jednotky včetně příspěvkových
organizací. Účetní závěrka byla rozeslána zastupitelům e-mailem. Výsledkem hospodaření
příspěvkové organizace MŠ Skoronice za rok 2020 je zisk ve výši 24.840,25Kč
Usnesení č. 7/21/2021
Zastupitelstvo obce Skoronice schvaluje účetní závěrku příspěvkové organizace MŠ Skoronice
k 31. 12. 2020
Výsledek hlasování:

pro 7

proti 0

zdržel se 0

Bod č. 10 Schválení žádosti o rozdělení hospodářského výsledku příspěvkové organizace MŠ
Skoronice ke dni 31. 12. 2020
Dne 6. 4. 2021 zaslala ředitelka MŠ Skoronice, p.o. žádost o rozdělení hospodářského výsledku
k 31. 12. 2020 – zisku ve výši 24.840,25 Kč.
Navrhuje jeho rozdělení:
Fond odměn : 12.000,Fond rezervní: 12.840,25
Usnesení 8/21/2021
ZO Skoronice schvaluje žádost o rozdělení hospodářského výsledku příspěvkové organizace
MŠ Skoronice ke dni 31. 12. 2020 – zisk ve výši 24.840,25 následovně: do rezervního fondu
12.840,25Kč, do fondu odměn ve výši 12.000Kč
Výsledek hlasování:

pro 7

proti 0

zdržel se 0

Bod č. 11 Schválení Smlouvy o poskytnutí podpory ze SFŽP ČR
Předmětem této smlouvy je poskytnutí finanční podpory ze Státního fondu životního prostředí
České republiky prostřednictvím Národního programu Životního prostředí. Akce „Výsadba
stromů v obci Skoronice“ byla realizována v roce 2020. Bylo vysázeno 30 listnatých ovocných
stromů. Vyúčtování akce již bylo odesláno. Fond se zavazuje poskytnout příjemci podpory
podporu formou dotace ve výši 175. 447Kč tj. 100% pokrytí nákladů.
Usnesení 9/21/2021
Zastupitelstvo obce Skoronice schvaluje Smlouvu o poskytnutí podpory ze SFŽP ČR.
Výsledek hlasování:

pro 7

proti 0

zdržel se 0
4

Bod č. 12 Schválení Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene – itself s.r.o.
Tato smlouva je smlouvou dle ustanovení zákona o elektronických komunikacích. Budoucí
povinný se zavazuje, že do 60 dnů ode dne, kdy obdrží od oprávněného návrh smlouvy o zřízení
věcného břemene, uzavře s oprávněným smlouvu o zřízení věcného břemene, jejímž předmětem
bude povinnost jako vlastníka pozemků trpět na těchto pozemcích umístění a provoz
podzemního vedení komunikační sítě zřízeného v rámci staveb „FTTH Skoronice“ (vybudování
optické sítě) a „Skoronice – výměna vedení SEK“ (výměna stávající metalické sítě).
Usnesení 10/21/2021
ZO Skoronice schvaluje Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene s firmou itself
s.r.o. v navrženém znění.
Výsledek hlasování:

pro 7

proti 0

zdržel se 0

Bod č. 13 Schválení Záměru 1/2021
Záměr obce darovat pozemky p.č. 221/17 o výměře 267m2, p.č. 703/25 o výměře 1291 m2, p.č.
703/23 o výměře 62 m2, p.č. 703/24 o výměře 43 m2, p.č. 703/21 o výměře 7 m2, p.č. 703/22 o
výměře 40 m2, p.č. 810/14 o výměře 29 m2 (všechny pozemky ostatní plocha – silnice - celková
výměra pozemků 1739 m2) ve vlastnictví obce Skoronice v k.ú. Skoronice odděleny geometrickým
plánem č. 430-207/2020 ze dne 29.10.2020 do vlastnictví Jihomoravského kraje je zveřejněn na
úřední desce od 30.3.2021.
Jihomoravský kraj Obci Skoronice daruje pozemky p.č.701 ostatní plocha – silnice o výměře
1688m2 a p.č. 797/2 ostatní plocha – manipulační plocha o výměře 63m2 (celková výměra
1751m2 ) v k.ú. Skoronice ve vlastnictví JMK.
Usnesení 11/21/2021
Zastupitelstvo obce Skoronice schvaluje záměr darovat obecní pozemky p.č. 221/17 o výměře
267m2, p.č. 703/25 o výměře 1291 m2, p.č. 703/23 o výměře 62 m2, p.č. 703/24 o výměře 43
m2, p.č. 703/21 o výměře 7 m2, p.č. 703/22 o výměře 40 m2, p.č. 810/14 o výměře 29 m2
(všechny pozemky ostatní plocha – silnice - celková výměra pozemků 1739 m2) ve vlastnictví
obce Skoronice v k.ú. Skoronice odděleny geometrickým plánem č. 430-207/2020 ze dne
29.10.2020 do vlastnictví Jihomoravského kraje. Jihomoravský kraj Obci Skoronice daruje
pozemky p.č.701 ostatní plocha – silnice o výměře 1688m2 a p.č. 797/2 ostatní plocha –
manipulační plocha o výměře 63m2 (celková výměra 1751m2 ) v k.ú. Skoronice ve vlastnictví
JMK a Obec Skoronice je do svého vlastnictví přijímá.
Výsledek hlasování:

pro 7

proti 0

zdržel se 0
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Bod č. 14 Schválení poskytnutí příspěvku na podporu Linky bezpečí
Obec obdržela od Linky bezpečí žádost o příspěvek na provoz dětské krizové linky. Požadovaná
částka je 5.000 Kč. V roce minulém činil příspěvek 2.000Kč, starosta navrhuje částku 2.000Kč.
Usnesení 12/21/2021
Zastupitelstvo obce Skoronice schvaluje poskytnutí příspěvku na podporu Linky bezpečí ve výši
2.000Kč.
Výsledek hlasování:

pro 7

proti 0

zdržel se 0

Bod č. 15 Projednání odměn členům výborů, kteří nejsou členy ZO
Dle ustanovení § 84, odst. 2, písm. v) zákona o obcích, ve znění pozdějších předpisů je vyhrazeno
zastupitelstvu obce rozhodovat o peněžitých plněních poskytovaných fyzickým osobám, které
nejsou členy zastupitelstva obce, za výkon funkce členů výborů. V souladu s tímto ustanovením
navrhuje starosta odměnu Ing. Petře Lungové a panu Vojtěchu Klajbovi za výkon funkce člena
finančního výboru odměnu ve výši 2.000Kč každému ze jmenovaných a paní Lence Lungové za
výkon funkce člena kontrolního výboru odměnu ve výši 2.000Kč. Tyto odměny jsou za roky 2019
a 2020, splatné jsou v měsíci květnu.
Usnesení 13/21/2021
ZO Skoronice schvaluje odměnu za výkon funkce členům výborů v letech 2019 a 2020 Ing. Petře
Lungové ve výši 2.000Kč, panu Vojtěchu Klajbovi ve výši 2.000Kč a paní Lence Lungové ve výši
2.000Kč.
Výsledek hlasování:

pro 7

proti 0

zdržel se 0

Bod č. 16 Zpráva kontrolního výboru
3.3.2021 a 4.3.2021 proběhlo jednání kontrolního výboru. Předmětem kontroly bylo plnění
usnesení z 19. zasedání Zastupitelstva obce Skoronice, kontrola ,,Smlouvy o dílo na zhotovení
,,Konceptu kroniky obce Skoronice na období leden 2018 až prosinec 2022“ a kontrola
Odstoupení od ,,Smlouvy o dílo na zhotovení ,,Konceptu kroniky obce Skoronice na období leden
2018 až prosinec 2022“.
Kontrolní výbor doporučuje smlouvu o dílo a její odstoupení prověřit právním zástupcem.
Kontrolní výbor doporučuje, aby smlouvy, které bude obec uzavírat a jejich případné změny či
ukončení, byly konzultovány s právním zástupcem. Dále Kontrolní výbor navrhuje uzavírat
s kronikářem obce dohodu o provedení práce nebo dohodu o pracovní činnosti na jeden rok.
Zastupitelstvo obce Skoronice bere na vědomí zprávu kontrolního výboru.
Bod č. 17 Smlouva o zřízení věcného břemene s EG.D., a.s
EG.D, a.s. (dále jen ,,Oprávněná“) je vlastníkem a provozovatelem stavby ,,Skoronice, příp.NN,
Holcman“. Smluvní strany se za účelem umístění distribuční soustavy – zemní kabel NN, zemní
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vodič na pozemku obce parc.č. 219/1 a za účelem jejího provozování dohodly na zřízení věcného
břemene, jehož obsahem je právo Oprávněné zřídit a provozovat distribuční soustavu na výše
zmiňovaném pozemku.
Usnesení 14/21/2021
ZO Skoronice schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene č.: HO-014330073189/001-MDP
s EG.D, a.s. v navrženém znění.
Výsledek hlasování:

pro 7

proti 0

zdržel se 0

Bod č. 18 Schválení veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace ORP Kyjov
Od Města Kyjov jsme obdrželi Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí účelového příspěvku
z rozpočtu obce ke spolufinancování sociálních služeb. Obec Skoronice a Město Kyjov uzavírají
tuto veřejnoprávní smlouvu v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích.
Předmětem této smlouvy je poskytnutí účelového příspěvku z rozpočtu obce Skoronice a to
výhradně za účelem spolufinancování „Minimální sítě sociálních služeb“ ve správním obvodu
obce s rozšířenou působností Kyjov na rok 2021 ve výši 32.000,- Kč.
Usnesení 15/21/2021
Zastupitelstvo obce 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 této smlouvy.
Výsledek hlasování:

pro 7

proti 0

zdržel se 0

Bod č. 19 Různé a diskuse
Firma itself s.r.o. (zhotovitel optické sítě) informovala, že pokračování prací , které mělo probíhat
v jarních měsících, bude o cca 2 měsíce odloženo.
Je rozjednáno zřízení „Mobilního rozhlasu“, prostřednictvím něhož mohou občané dostávat
informace přímo do svých telefonů.
Pan Chytil M. se dotázal:
- Jak to vypadá s pozemkovými úpravami – starosta odpověděl, že je zpracován návrh, některé
změny je potřeba ještě vykomunikovat s občany. Lunga R. doplnil, že je špatná spolupráce
s majiteli pozemků, kteří nereagují na výzvy k jednání a tím se vše prodlužuje.
- Jaký je stav podaných žádostí o dotaci – jsou podány 3 žádosti - na opravu silnice za OÚ, na
opravu střechy OÚ a na rekonstrukci hřiště v MŠ – na všechny akce má obec stavební povolení.
Informace ohledně schválení dotace by měla být k dispozici na přelomu měsíce dubna a května.
Prioritou je silnice za OÚ.
- Zda bude přijat další zaměstnanec na údržbu obce - nový zaměstnanec již byl přijat - pan Milan
Riesz. Finanční podporu z ÚP na zaměstnance letos obec neobdrží, vše bude hrazeno z obecního
rozpočtu. Ještě je v plánu přijetí jedné ženy, alespoň na částečný úvazek.
- Dále uvedl, že je potřeba aktualizovat Požární řád obce.
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Bod č. 20 Závěr
Na závěr poděkoval starosta obce všem přítomným za účast a ukončil zasedání v 19:00 hodin.

Ve Skoronicích 19. 4. 2021

Ověřovatelé: Chytilová Jitka

Starosta:

………………………………………..

Holcman Petr

………………………………………..

Bíla František

..……………………………………..
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