Zápis
z 23. zasedání Zastupitelstva obce Skoronice
Den a čas konání:
Místo konání:
Počet přítomných členů:
Omluven:
Host:

23. září 2021 od 18:30 hodin
Zasedací místnost OÚ Skoronice
6/7
Ingr Josef
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 15. 9. 2021 do 23. 9. 2021 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. Návrhy nebyly předneseny,
bylo přistoupeno k hlasování.
Program:
1. Zahájení a schválení programu
2. Schválení ověřovatelů zápisu a zapisovatelky
3. Kontrola usnesení ze zasedání č. 22
4. Hospodaření k 31.8.2021
5. Rozpočtové opatření 3/2021
6. Rozpočtové opatření 4/2021
7. Schválení Smlouvy o zřízení věcného břemene Č.: HO-014330075766/002-MDP
8. Schválení Smlouvy o zřízení věcného břemene Č.: HO-014330075766/003-MDP
9. Schválení Dodatku č. 1 ke smlouvě o smlouvě budoucí o zřízení VB – itself s.r.o.
10. Schválení zmařené investice
11. Zpráva kontrolního výboru
12. Zpráva finančního výboru
13. Různé a diskuse
14. Závěr
Návrh usnesení:
ZO Skoronice schvaluje program zasedání
Výsledek hlasování:
pro 6
proti 0
Usnesení č. 1/23/2021 bylo schváleno

zdržel se 0

Bod č. 2 Schválení ověřovatelů zápisu a zapisovatelky
Předsedající navrhl jako ověřovatele zápisu paní Andreu Horňákovou a pana Petra Holcmana,
dále navrhl pověřit souhrnem schválených usnesení Barboru Chytilovou. K návrhu nebyly
vzneseny žádné protinávrhy.
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Návrh usnesení:
ZO Skoronice schvaluje ověřovatele zápisu paní Andreu Horňákovou a pana Petra Holcmana a
pověřuje souhrnem schválených usnesení Barboru Chytilovou.
Výsledek hlasování:
pro 6
proti 0
Usnesení č. 2/23/2021 bylo schváleno

zdržel se 0

Bod č. 3 Kontrola usnesení ze zasedání 1. 7. 2021
Usnesení 3/22/2021 - ZO Skoronice schvaluje poskytnutí dotací z rozpočtu obce Skoronice v celkové výši 80.000Kč
- vyplaceno jednotlivým spolkům
Usnesení 4/22/2021 – ZO schvaluje přijetí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje ve výši 45.000 Kč na akci
Propagace nehmotného kulturního dědictví „Jízdy králů“ v rámci projektu Jízda králů žije III. ročník za podmínek
návrhu smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje – smlouva podepsána, finance přijaty
Usnesení 5/22/2021 - ZO Skoronice schvaluje Kupní smlouvu s panem Andreasem Pichlerem a paní Vojtěškou
Pichler Skoronice 162 a pověřuje starostu podpisem této smlouvy – smlouva podepsána, předána na KÚ Kyjov
Usnesení 6/22/2021 - ZO Skoronice schvaluje poskytnutí stravenkového paušálu pro zaměstnance obce v hlavním
pracovním poměru ve výši 70Kč/den a to od 1. 7. 2021 – vypláceno dle směrnice
Usnesení 7/22/2021 - ZO Skoronice schvaluje uzavření pracovněprávního vztahu se zastupitelkou obce Barborou
Chytilovou – Dohoda o provedení práce uzavřena a podepsána
Usnesení 8/22/2021 - Zastupitelstvo obce Skoronice schvaluje poskytnutí finančního daru z rozpočtu obce
v souvislosti s živelními pohromami ve výši 50.000Kč – finanční dar odeslán na účet obce Mikulčice

Bod č. 4 Hospodaření obce k 31. 8. 2021
Stav finančních prostředků a srovnání plánovaných a skutečných příjmů a výdajů k 31. 8. 2021 je
následující:
Stav účtů u KB, ČNB a ČMZRB k 31. 8. 2021

3.404.794,86

Stav pokladní hotovosti

5.347, Plán

Příjmy celkem:
Výdaje celkem:

7.190.700,7.212.200,-

Úvěr u ČMZRB
Půjčka farnost

Skutečnost

Plnění

6.674.641,28
4.049.259,23

88,70%
55,57%

148.480,534.000,-

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Skoronice bere na vědomí hospodaření obce
k 31.8.2021
Bod č. 5 Rozpočtové opatření č. 3/2021
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Z důvodu zabránění překročení schváleného rozpočtu na rok 2021 bylo starostou obce schváleno
RO, které je potřeba vzít na vědomí. Dle jednotlivých paragrafů a položek došlo k navýšení příjmů
o 81.800Kč, výdajů o 1.900Kč a ponížení financování o 79.900Kč.
-

zvýšení rozpočtu příjmů dle přílohy o 81.800Kč
zvýšení rozpočtu výdajů dle přílohy o 1.900Kč
ponížení financování dle přílohy o 79.900Kč

Po úpravě rozpočtu č. 2/2021 činil upravený rozpočet:
příjmy rozpočtu 7.443.500,- Kč
výdaje rozpočtu 7.285.000,- Kč
financování celkem -158.500,- Kč
Po úpravě rozpočtu č. 3/2021 činí upravený rozpočet:
příjmy rozpočtu 7.525.300,- Kč
výdaje rozpočtu 7.286.900,- Kč
financování celkem -238.400,- Kč
K návrhu nebyly vzneseny další připomínky.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Skoronice bere na vědomí rozpočtové opatření č. 3/2021 – navýšení
příjmů o 81.800Kč, výdajů o 1.900Kč a ponížení financování o 79.900Kč.
Bod č. 6 Rozpočtové opatření č. 4/2021
Z důvodu zabránění překročení schváleného rozpočtu na rok 2021 je třeba schválit RO. Dle
jednotlivých paragrafů a položek dojde k navýšení příjmů o 48.500Kč, výdajů rovněž o 48.500Kč.
-

zvýšení rozpočtu příjmů dle přílohy o 48.500Kč
zvýšení rozpočtu výdajů dle přílohy o 48.500Kč

Po úpravě rozpočtu č. 3/2021 činí upravený rozpočet:
příjmy rozpočtu 7.525.300,- Kč
výdaje rozpočtu 7.286.900,- Kč
financování celkem -238.400,- Kč
Po úpravě rozpočtu č. 4/2021 činí upravený rozpočet:
příjmy rozpočtu 7.573.800,- Kč
výdaje rozpočtu 7.335.400,- Kč
financování celkem -238.400,- Kč
K návrhu nebyly vzneseny další připomínky.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Skoronice schvaluje rozpočtové opatření č. 4/2021 – navýšení příjmů o
48.500Kč a navýšení výdajů o 48.500Kč
Výsledek hlasování:
pro 6
proti 0
Usnesení č.3/23/2021 bylo schváleno

zdržel se 0
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Bod č. 7 Schválení Smlouvy o zřízení věcného břemene Č.: HO-014330075766/002-MDP
EG.D, a.s. (dále jen ,,Oprávněná“) je vlastníkem a provozovatelem stavby ,,Skoronice, obnova
NN“. Smluvní strany se za účelem umístění distribuční soustavy – kabelové vedení NN, stožár,
přípojková skříň, rozpojovací skříň, uzemnění na pozemku obce parc.č. 136, 2/2, 206/1, 207,
219/1, 220, 221/4, 238/1, 280/1, 33, 43/1, 700/1, 700/3, 702, 703/14, 704 a za účelem jejího
provozování dohodly na zřízení věcného břemene, jehož obsahem je právo Oprávněné zřídit a
provozovat distribuční soustavu a provádět na ní úpravy za účelem její obnovy, výměny,
modernizace nebo zlepšení její výkonnosti. Rozsah věcného břemene je vymezen geometrickým
plánem č.: 435-166a/2021. VB se zřizuje úplatně.
Návrh usnesení:
ZO Skoronice schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene č.: HO-014330075766/002-MDP
s EG.D, a.s. v navrženém znění a pověřuje starostu podpisem této smlouvy.
Výsledek hlasování:
pro 6
proti 0
Usnesení č. 4/23/2021 bylo schváleno

zdržel se 0

Bod č. 8 Schválení Smlouvy o zřízení věcného břemene Č.: HO-014330075766/002-MDP
EG.D, a.s. (dále jen ,,Oprávněná“) je vlastníkem a provozovatelem stavby ,,Skoronice, obnova
NN“. Smluvní strany se za účelem umístění distribuční soustavy – kabelové vedení NN,
rozpojovací skríň, uzemnění, pilíř SR na pozemku obce parc.č. 279, 700/2 a za účelem jejího
provozování dohodly na zřízení věcného břemene, jehož obsahem je právo Oprávněné zřídit a
provozovat distribuční soustavu a provádět na ní úpravy za účelem její obnovy, výměny,
modernizace nebo zlepšení její výkonnosti. Rozsah věcného břemene je vymezen geometrickým
plánem č.: 435-166a/2021. VB se zřizuje úplatně.
Návrh usnesení:
ZO Skoronice schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene č.: HO-014330075766/003-MDP
s EG.D, a.s. v navrženém znění a pověřuje starostu podpisem této smlouvy.
Výsledek hlasování:
pro 6
proti 0
Usnesení č. 5/23/2021 bylo schváleno

zdržel se 0

Bod č. 9 Schválení Dodatku č. 1 ke smlouvě o smlouvě budoucí o zřízení VB – itself s.r.o.
Tímto dodatkem se mění Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene uzavřená dne
28.6.2021 a doplňuje se pozemek parc. č. 279 v k.ú. Skoronice.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Skoronice schvaluje Dodatek č. 1 ke smlouvě o smlouvě budoucí o zřízení
VB s firmou itself s.r.o.
Výsledek hlasování:
pro 6
proti 0
zdržel se 0
Usnesení č. 6/23/2021 bylo schváleno
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P. Grombíř - Jak je to s projektem? Zda a kdy se bude pokračovat?
P. Holcman - čeká se na schválení stavebního povolení, je na stavebním úřadě. Na podzim by se
mělo pokračovat. U školy bude potřeba udělat průtlak.
Bod č. 10 Schválení zmařené investice
ZO obce projednalo návrh na odpis zmařených investic s názvem:
Projektová dokumentace autobusové zastávky z roku 2007 v hodnotě 8.427Kč
Administrace žádosti o dotaci na rekonstrukci hřiště v MŠ z roku 2020 v hodnotě 8.470Kč
Administrace žádosti o dotaci na rekonstrukci MK za úřadem z roku 2020 v hodnotě 10.000Kč
Administrace žádosti o dotaci na rekonstrukci střechy OÚ z roku 2020 v hodnotě 24.188Kč
Návrh usnesení:
ZO Skoronice schvaluje vyřazení nedokončené zmařené investice do nákladů v celkové výši
51.085 Kč z majetku obce, z inventarizační položky účtu 042.
Výsledek hlasování:
pro 6
proti 0
Usnesení č. 7/23/2021 bylo schváleno

zdržel se 0

Bod č. 11 Zpráva kontrolního výboru
Zasedání KV proběhlo 23. 7. 2021 předmětem kontroly bylo plnění usnesení zastupitelstva dle §
119 odst. 3 písm. a) zákona č. 128/2000Sb. ZO bylo se zprávou kontrolního výboru seznámeno.
P. Chytilová J. - Jak to vypadá s předáním kroniky? Pracuje se na ní a bude do 15.10., jak
požadoval KV odevzdána?
Pan starosta odpověděl, že bude předáno do konce měsíce října.
P. Chytilová – Jak to bude s kronikou za rok 2020? Dodělá ji p. Grombíř nebo p. Bílová? Byla
podána žádost, aby kroniku p. Grombíř za rok 2020 odevzdal?
Starosta – pan Grombíř měl Smlouvu o dílo na zhotovení kroniky za r. 2020 a neodevzdal ji.
P. Grombíř – Kroniku za r. 2020 má zpracovanou, neodevzdal ji, protože o ni nebyl zájem
a smlouva mu byla zrušena v plném rozsahu.
P. Chytilová – smlouva byla ukončena k 31.12.2020, takže by měl kroniku za rok 2020 odevzdat.
P. Chytilová požaduje schválit přesný termín, do kdy bude přepracovaný koncept kroniky
odevzdán.
Návrh usnesení:
ZO schvaluje termín odevzdání přepracovaného konceptu kroniky za rok 2019 do 31.10.2021.
Výsledek hlasování:
pro 6
proti 0
Usnesení č. 8/23/2021 bylo schváleno

zdržel se 0

P. Grombíř – kronika za rok 2020 se zatím neřeší?
Starosta – neřeší
P. Grombíř požaduje do příště nějaký závěr – Jak mohla být zpětně zrušena Smlouva o dílo
kronikáře?
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Proč se neřeší připomínky občanů, které jsou vzneseny na zasedání ZO? KV sice kontroluje plnění
usnesení, ale mohl by alespoň zásadní připomínky zkontrolovat, protože se k nim nikdo už
nevrací, bylo by to ke zvážení.
Bod č. 12 Zpráva finančního výboru
Zasedání KV proběhlo 21. 7. 2021 program kontrola stavu pokladny, stavu účtů a kontrola
vyúčtování finančních příspěvků z rozpočtu obce. Zastupitelé byli se zprávou seznámeni.
P. Grombíř - na obci dochází k plýtvání s finančními prostředky např. nechávat si zpracovat
žádosti o dotaci, když nevyjde ani jediná.
P. Holcman - na počátku funkčního období stávajícího zastupitelstva bylo tehdejším
místostarostou Ing. Lungou řečeno, že místostarosta p. Holcman bude mít nižší příjem než
místostarosta předchozí a ušetřené peníze se použijí např. na administraci žádostí o dotaci.
P. Grombíř - proč se něco nebuduje z vlastních prostředků, když na účtu jsou peníze a bylo
slíbeno, že pokud nevyjdou dotace, zaplatí se nějaká z investic z obecních financí?
Starosta – je v plánu výběrové řízení na zhotovitele na opravu komunikace za OÚ. Po vypsání
dotačního titulu a podání žádosti se započne s prací. Pokud nevyjde dotační titul, zaplatí se
z rozpočtu obce.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Skoronice bere na vědomí zprávu finančního výboru.
Bod č. 13 Různé a diskuse
Starosta informoval:
- byla opravena věž hasičské zbrojnice
- byla položena nová podlaha v ložnici MŠ
- byla podána žádost o dotaci na MK na Jízdu králů, která je plánována na rok 2022
- byl zadán projekt na opravu místních komunikací - jedná se o cestu k lesu na Vracov, na
Macháček, na Zelničky, k bytovce a rekonstrukce parkoviště u hasičské zbrojnice
- plánuje se rekonstrukce soch u kostela
- žádosti o dotace, které byly podány v minulém roce, se budou podávat znovu
P. Grombíř - Kdo sepsal žádost o dotaci na MK?
Starosta - Lukáš Plachý
P. Fojtík - Je již termín a program Jízdy králů?
Starosta - Termín je plánován na 10. - 11. 9. 2022, program ještě není sestaven.
P. Fojtík - Nebylo by ke zvážení, aby Jízda králů proběhla v dřívějším termínu?
- Jak to vypadá s Předními Kusy?
Starosta - Smlouvy na koupi pozemků jsou již uzavřeny všechny, vše je předáno na katastrálním
úřadě u jednoho pozemku se čeká na zápis. Předešlé ZO mělo návrh smlouvy, podle níž měl každý
účastník přispět obci na vybudování inženýrských sítí 150.000Kč. Zatím není tato otázka
uzavřena.
P. Fojtík upozornil, že kolem sklepů je špatná průjezdnost kvůli přerostlým stromům. Dále
upozornil na znečištěné silnice po sečení trávy obecními zaměstnanci.
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Bod č. 14 Závěr
Na závěr poděkoval starosta obce všem přítomným za účast a ukončil zasedání v 20:15 hodin.

Ve Skoronicích 30. 9. 2021

Ověřovatelé: Horňáková Andrea

Starosta:

………………………………………..

Holcman Petr

………………………………………..

Bíla František

..……………………………………..
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