Zápis
z 24. zasedání Zastupitelstva obce Skoronice
Den a čas konání:
Místo konání:
Počet přítomných členů:
Omluven:
Host:

18. listopadu 2021 od 18:30 hodin
Zasedací místnost OÚ Skoronice
4/7
Chytilová Barbora, Ingr Josef, Luzarová Andrea
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 10. 11. 2021 do 18. 11. 2021 na úřední desce, na webových stránkách obce a
vyhlášena místním rozhlasem. Dále konstatoval, že jsou přítomni 4 členové 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. 23
4. Hospodaření k 31.10.2021
5. Schválení Kupní smlouvy na pořízení automobilu pro jednotku SDH
6. Schválení Darovací smlouvy s SDH Skoronice
7. Rozpočtové opatření 5/2021
8. Rozpočtové opatření 6/2021
9. Schválení Obecně závazné vyhlášky č. 1/2021 o stanovení obecního systému odpadového
hospodářství
10. Schválení Obecně závazné vyhlášky č. 2/2021 o místním poplatku za obecní systém
odpadového hospodářství
11. Schválení Darovací smlouvy o příspěvku pro MAS Kyjovské Slovácko
12. Schválení Smlouvy o výpůjčce s Dobrovolným svazkem obcí Severovýchod
13. Schválení podání Žádosti o poskytnutí dotace z MMR na rekonstrukci hřiště v MŠ
14. Schválení podání Žádosti o poskytnutí dotace z MMR na rekonstrukci místní komunikace
15. Schválení podání Žádosti o poskytnutí dotace z MMR na rekonstrukci střechy OÚ
16. Schválení složení likvidační komise, složení inventarizačních komisí a jejich pověření k
provedení inventarizace majetku obce Skoronice pro rok 2021
17. Příprava rozpočtu na rok 2022
18. Schválení konceptu kroniky za rok 2019
19. Různé a diskuse
20. Závěr
Návrh usnesení:
ZO Skoronice schvaluje program zasedání
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Výsledek hlasování:
pro 4
proti 0
Usnesení č. 1/24/2021 bylo schváleno

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.
Návrh usnesení:
ZO Skoronice schvaluje ověřovatele zápisu paní Jitku Chytilovou a pana Romana Lungu, jako
zapisovatelku Marii Lungovou.
Výsledek hlasování:
pro 4
proti 0
Usnesení č. 2/24/2021 bylo schváleno

zdržel se 0

Bod č. 3 Kontrola usnesení ze zasedání 23. 9. 2021
Usnesení 4/23/2021 – ZO 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 – smlouva podepsána
Usnesení 5/23/2021 - 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 – smlouva podepsána
Usnesení 6/23/2021 - ZO Skoronice schvaluje Dodatek č. 1 ke smlouvě o smlouvě budoucí o zřízení VB s firmou
itself s.r.o. – dodatek podepsán
Usnesení 8/23/2021 - Zastupitelstvo obce Skoronice schvaluje, že koncept kroniky za rok 2019 bude přepracován a
odevzdán do 31.10.2021– odevzdáno

Bod č. 4 Hospodaření obce k 31. 10. 2021
Stav finančních prostředků a srovnání plánovaných a skutečných příjmů a výdajů k 31. 10. 2021
je následující:
Stav účtů u KB, ČNB a ČMZRB k 31. 10. 2021

3.747.000,11

Stav pokladní hotovosti

6.362, Plán

Příjmy celkem:
Výdaje celkem:

7.190.700,7.212.200,-

Půjčka farnost

Skutečnost

Plnění

8.135.812,20
4.885.729,90

107,28%
66,52%

401.000,-

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Skoronice bere na vědomí hospodaření obce
k 31.10.2021
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Bod č. 5 Schválení kupní smlouvy na pořízení automobilu pro jednotku SDH
Předmětem této smlouvy je pořízení motorového vozidla – cisternová automobilová stříkačka
Dennis Rapier CAS K27 v ceně 470.000Kč. Vozidlo je z Městské části Brno – Starý Lískovec.
Zástupci jednotky SDH s představiteli obce byli na prohlídce a shodli se, že cena vozidla je
vzhledem ke stavu velmi příznivá.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Skoronice schvaluje Kupní smlouvu na pořízení cisternové automobilové
stříkačky pro jednotku SDH Skoronice v celkové částce 470.000Kč a pověřuje starostu
podpisem této smlouvy.
Výsledek hlasování:
pro 4
proti 0
Usnesení č. 3/24/2021 bylo schváleno

zdržel se 0

Bod č. 6 Schválení Darovací smlouvy s SDH Skoronice
SDH Skoronice se zavazuje věnovat dobrovolně a bezúplatně finanční dar v celkové výši
100.000Kč (slovy jednostotisíckorunčeských) s účelovým určením na koupi hasičského
automobilu DENNIS Rapier CAS K27. Obec Skoronice dar přijímá a zavazuje se poskytnuté
finanční prostředky použít výhradně k výše uvedenému účelu.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Skoronice schvaluje Darovací smlouvu mezi SDH Skoronice a Obcí
Skoronice, kde SDH Skoronice předává finanční dar na pořízení cisternové automobilové
stříkačky v celkové částce 100.000Kč a pověřuje starostu podpisem této smlouvy.
Výsledek hlasování:
pro 4
proti 0
Usnesení č. 3/24/2021 bylo schváleno

zdržel se 0

Bod č. 5 Rozpočtové opatření č. 5/2021
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 9.700Kč a navýšení výdajů o 9.700Kč.
-

zvýšení rozpočtu příjmů dle přílohy o 9.700Kč
zvýšení rozpočtu výdajů dle přílohy o 9.700Kč

Po úpravě rozpočtu č. 4/2021 činil upravený rozpočet:
příjmy rozpočtu 7.525.300,- Kč
výdaje rozpočtu 7.286.900,- Kč
financování celkem -238.400,- Kč
Po úpravě rozpočtu č. 5/2021 činí upravený rozpočet:
příjmy rozpočtu 7.535.000,- Kč
výdaje rozpočtu 7.296.600,- Kč
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financování celkem -238.400,- Kč
K návrhu nebyly vzneseny další připomínky.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Skoronice bere na vědomí rozpočtové opatření č. 5/2021 – navýšení
příjmů o 9.700Kč a navýšení výdajů o 9.700Kč
Bod č. 6 Rozpočtové opatření č. 6/2021
Z důvodu zabránění překročení schváleného rozpočtu na rok 2021 je třeba schválit RO. Dle
jednotlivých paragrafů a položek dojde k navýšení příjmů o 100.000Kč, výdajů rovněž o
100.000Kč.
-

zvýšení rozpočtu příjmů dle přílohy o 100.000Kč
zvýšení rozpočtu výdajů dle přílohy o 100.000Kč

Po úpravě rozpočtu č. 5/2021 činí upravený rozpočet:
příjmy rozpočtu 7.536.000,- Kč
výdaje rozpočtu 7.296.600,- Kč
financování celkem -238.400,- Kč
Po úpravě rozpočtu č. 6/2021 činí upravený rozpočet:
příjmy rozpočtu 7.636.000,- Kč
výdaje rozpočtu 7.397.600,- Kč
financování celkem -238.400,- Kč
K návrhu nebyly vzneseny další připomínky.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Skoronice schvaluje rozpočtové opatření č. 6/2021 – navýšení příjmů o
100.000Kč a navýšení výdajů o 100.000Kč
Výsledek hlasování:
pro 4
proti 0
Usnesení č.5/24/2021 bylo schváleno

zdržel se 0

Bod č. 9 Schválení OZV č. 1/2021 o stanovení obecního systému odpadového hospodářství
Z důvodu nového zákona o odpadech je nutno vydat novou OZV o stanovení obecního systému
odpadového hospodářství. OZV je k nahlédnutí na webu obce.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Skoronice schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2021 o stanovení
obecního systému odpadového hospodářství
Výsledek hlasování:
pro 4
proti 0
Usnesení č. 6/24/2021 bylo schváleno

zdržel se 0
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Bod č. 10 OZV č. 2/2021 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství
Z důvodu schválení novely zákona o místních poplatcích musí obce vydat nové obecně závazné
vyhlášky. Cílem novely bylo upravit a sjednotit vybírání poplatků za odpad, které až dosud
upravovaly různé právní předpisy. V souvislosti s předcházejícím bodem bude nově právně
upravovat správu poplatků za odpad zákon o místních poplatcích. Cena poplatku za rok 2022
bude činit 550Kč/osobu. Důvodem navýšení je zvyšující se doplatek obce za odpady. V roce 2020
doplácela obec za svoz cca 88 tis. Kč, za rok 2021 bude tato částka ještě vyšší. Maximální částka,
ve které lze tento poplatek stanovit, je 1200Kč.
Návrh usnesení:
ZO Skoronice schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2021 o místním poplatku za obecní
systém odpadového hospodářství a stanovuje poplatek za svoz odpadu v roce 2022 na
550Kč/osobu.
Výsledek hlasování:
pro 4
proti 0
Usnesení č. 7/24/2021 bylo schváleno

zdržel se 0

Bod č. 11 Schválení Darovací smlouvy o příspěvku pro MAS Kyjovské Slovácko
V předchozích letech obec přispívala MAS na činnost částkou 20,-Kč/obyvatele. V roce 2021 bylo
k 1. lednu 530 obyvatel, příspěvek činí 10.600,- Kč. Starosta navrhl darovací smlouvu
s uvedeným příspěvkem schválit.
Návrh usnesení:
ZO Skoronice schvaluje Darovací smlouvu (finanční dar pro účely podpory činnosti MAS) na
částku 10.600,- Kč
Výsledek hlasování:
pro 4
proti 0
Usnesení č. 8/24/2021 bylo schváleno

zdržel se 0

Bod č. 12 Schválení Smlouvy o výpůjčce s Dobrovolným svazkem obcí Severovýchod
Předmětem smlouvy je výpůjčka vratného nádobí (vratné kelímky) od DSO Severovýchod Kyjov.
Půjčitel touto smlouvou přenechává vypůjčiteli předmět smlouvy a zavazuje se mu umožnit jeho
bezplatné dočasné užívání za účelem předcházení vzniku odpadů. Kelímky byly zhotoveny
z dotace přes DSO Severovýchod.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Skoronice schvaluje Smlouvu o výpůjčce vratného nádobí s DSO
Severovýchod Kyjov a pověřuje starostu podpisem této smlouvy.
Výsledek hlasování:
pro 4
proti 0
Usnesení č. 9/24/2021 bylo schváleno

zdržel se 0
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Bod č. 13 Schválení podání žádosti o poskytnutí dotace z MMR na rekonstrukci hřiště MŠ a
rozšíření stávajícího dětského hřiště
V loňském roce se podávaly tři žádosti o poskytnutí dotace z MMR, bohužel žádná nebyla
podpořena. V letošním roce se tyto žádosti podají opětovně. Jedná se o rekonstrukci hřiště v MŠ
včetně oplocení a doplnění hřiště na Lúkách. Rozpočet na tuto akci je 1,3 milionu, spoluúčast
obce by byla 20%.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce 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
parc.č. 45 a 46/1 a rozšíření stávajícího dětského hřiště sousedícího s místním sportovním
areálem na pozemku p.č.280/1.
Výsledek hlasování:
pro 4
proti 0
Usnesení č. 10/24/2021 bylo schváleno

zdržel se 0

Bod č. 14 Schválení podání žádosti o poskytnutí dotace z MMR na rekonstrukci místní
komunikace za úřadem
Jedná se o rekonstrukci místní komunikace za OÚ, náklady na tuto akci budou cca 2 miliony
korun, spoluúčast obce by byla 20%. Začátek prací je plánován na 1.3.2021, doba realizace je
max. 2 měsíce.
Návrh usnesení:
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
na pozemku parc. č. 219/1 a 700/1.
Výsledek hlasování:
pro 4
proti 0
Usnesení č. 11/24/2021 bylo schváleno

zdržel se 0

Bod č. 15 Schválení podání žádosti o poskytnutí dotace z MMR na rekonstrukci střechy OÚ
Jedná se o rekonstrukci střechy OÚ v celkové hodnotě cca 4 miliony korun, maximální výše
dotace je 80%.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Skoronice schvaluje podání žádosti o poskytnutí dotace poskytované
MMR ČR z programu 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 4
proti 0
Usnesení č. 12/24/2021 bylo schváleno

zdržel se 0
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Bod č. 16 Schválení složení likvidační komise, složení inventarizačních komisí a jejich
pověření k provedení inventarizace majetku obce Skoronice pro rok 2021
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. 2021. Jsou navrženy
inventarizační komise a plán inventur. Zastupitelé byli předem se složením komisí seznámeni.
K zajištění inventarizace za rok 2021 se zřizují tyto inventarizační komise:
UIK:
Předseda:
Členové:

Bíla František
Holcman Petr
Chytilová Barbora

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: Ingr Josef
Členové: Holcman Petr
Bíla František
DIK č. 2 – hasičská zbrojnice-SDH, provede inventarizaci těchto účtů:
028 0023 včetně 0880023, 902 0111
Předseda: Holcman Petr
Členové: Švábek Michal
Lunga Jaroslav
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: Chytilová Barbora
Člen:
Ticháčková Renáta

DIK č. 4 – muzeum, provede inventarizaci těchto účtů:
022 0010 včetně 078 0000, 028 0025 včetně 0880025, 902 0113
Předseda: Lunga Roman
Člen:
Luzarová Andrea
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: Chytilová Jitka
Členové: Ingr Josef
Lunga Roman
Mateřská škola Skoronice
Předseda: Chytilová Jitka
Školní jídelna při MŠ Skoronice
Předseda: Luzarová Andrea
Příspěvková organizace MŠ Skoronice si určí členy inventarizační komise.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Skoronice schvaluje plán inventur, složení inventarizačních komisí a
komise likvidační k 31. 12. 2021.
Výsledek hlasování:
pro 4
proti 0
Usnesení č. 13/24/2021 bylo schváleno

zdržel se 0

Bod č. 17 Příprava rozpočtu na rok 2022
Starosta seznámil přítomné s orientačními podklady pro tvorbu rozpočtu na rok 2022. Navržené
plánované stavební akce jsou: rekonstrukce dětského hřiště v zahradě MŠ, rozšíření hřiště na
Lúkách, rekonstrukce místní komunikace za OÚ, rekonstrukce střechy OÚ, oprava soch u kostela,
projektová dokumentace na inženýrské sítě v lokalitě Přední Kusy, projektová dokumentace na
opravu pěti místních komunikací. Významnou položkou v rozpočtu budou oslavy k příležitosti
700 let obce. Silvestrovský pochod, který má proběhnout letos je zatím stále nejistý. V případě
že se neuskuteční, přesouvá se opět na příští rok.
Návrh usnesení:
ZO Skoronice bere na vědomí informace o plánovaných akcích financovaných z rozpočtu obce
na rok 2022 a ukládá finančnímu výboru ve spolupráci s vedením obce zpracování návrhu
rozpočtu do 30. 11. 2021.
Bod č. 18 Schválení konceptu kroniky za rok 2019
Zastupitelé obdrželi s předstihem upravený návrh konceptu kroniky za rok 2019 a měli možnost
se s ním seznámit.
p. Holcman – nepodařilo se mu některé texty otevřít
p. Lunga – není spokojen, přepracovaný koncept se mu nelíbí a proto ho nepodpoří
p. Chytilová – taktéž s upraveným konceptem nesouhlasí
Návrh usnesení:
ZO schvaluje přepracovaný návrh konceptu kroniky za rok 2019.
Výsledek hlasování:
pro 0
proti 3
Usnesení č. 14/24/2021 nebylo přijato.

zdržel se 1
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P. Lunga navrhuje, aby kroniku zastupitelé dokončili společnými silami.
P. Chytilová kronika musí být na prosincovém zasedání schválena, proto by bylo dobré ji do
3.12.dopsat, aby měl každý ještě prostor si ji prostudovat.
Dále se p. Chytilová informovala, zda odstoupení od smlouvy s kronikářem bylo k 31.12.2020
nebo v plném rozsahu? Starosta musí ještě napsat právníkovi. Došlo k vzájemné výměně
názorů.
Zastupitelstvo obce se do 3.12. společnými silami pokusí sestavit konečný koncept kroniky.
Bod č. 19 Různé a diskuse
Místostarosta informoval, že se zúčastnil jednání ohledně pozemkových úprav v Hodoníně na
pozemkovém úřadě. Vedoucí pozemkového úřadu je rozhořčen na firmu EKOTOXA, která podala
žádost o prodloužení termínu vypracování pozemkových úprav. Bylo to předáno k projednání na
pozemkový úřad Brno, kde se dospělo k závěru, že ve Skoronicích není dostatek pozemků, které
by bylo možno využít ke směně společných zařízení k pozemkovým úpravám, jak už půda obecní
tak státní. V současné době jsou cesty na soukromých pozemcích. Je potřeba získat pozemky do
vlastnictví obce. Pokud by měl někdo z vlastníků půdy zájem o prodej pozemku, bylo by dobré o
tom OÚ informovat. P. Holcman již některé osoby oslovil, ale občané kteří chtěli prodat, již
prodali. Pozemkový úřad taktéž bude kontaktovat majitele s větším množstvím pozemků, zda by
nebyli ochotni směnit pozemky v k.ú. Skoronice za pozemky v jiných katastrech. Občané nechtějí
směňovat pozemky, protože je zde velký rozdíl v bonitě půdy. Do konce roku se plánuje ještě
jedna schůzka, na níž se rozhodne, zda se podařilo nějaké pozemky získat a provedou se úpravy,
kde by byly cesty převedeny pod obec nebo se budou řešit věcná břemena na soukromých
pozemcích na nichž vedou cesty.
Starosta informoval:
- v pondělí 22.11. přivezou štěpkovač
- firma E.ON prováděla ořez stromů, které ohrožovaly bezpečný a spolehlivý provoz zařízení
distribuční soustavy
p. Švábek – kdy bude pokračovat pokládka optického kabelu? P. Starosta – mělo by se pokračovat
ještě do konce roku. Nechce se k tomu více vyjadřovat, protože již několikrát tlumočil vyjádření
zhotovitelů a to, co bylo řečeno, nebylo bohužel dodrženo.
Bod č. 14 Závěr
Na závěr poděkoval starosta obce všem přítomným za účast a ukončil zasedání v 19:30 hodin.

Ve Skoronicích 22. 11. 2021

Ověřovatelé: Chytilová Jitka

Starosta:

………………………………………..

Lunga Roman

………………………………………..

Bíla František

..……………………………………..
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