Zápis
z 25. zasedání Zastupitelstva obce Skoronice
Den a čas konání:
Místo konání:
Počet přítomných členů:
Omluven:
Host:

16. prosince 2021 od 18:30 hodin
Zasedací místnost 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 18:30 hodin. Přivítal
přítomné a konstatoval, že informace o konání veřejného zasedání byla zveřejněna v zákonné
lhůtě v termínu od 8. 12. 2021 do 16. 12. 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. Navrhl změnu programu –
doplnit jako bod programu č. 13 Revokace usnesení č. 12/24/2021, původní body č.13, č.14 a č.
15 přesunout jako bod č.14, č.15 a č.16. Další 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. 24
4. Hospodaření k 30.11.2021
5. Schválení návrhu rozpočtu obce Skoronice na rok 2022
6. Schválení SVR obce Skoronice na roky 2023-2024
7. Schválení návrhu rozpočtu MŠ Skoronice na rok 2022
8. Schválení návrhu SVR MŠ Skoronice na roky 2023-2024
9. Schválení rozpočtového opatření č. 7/2021
10. Projednání rozpočtu Svazku obcí Kelčany, Milotice, Skoronice, Vacenovice, Vlkoš na rok
2022 a SVR na roky 2023-2025
11. Projednání rozpočtu Dobrovolného svazku obcí Severovýchod na rok 2022 a SVR na roky
2023-2025
12. Schválení Dodatku č. 2 Smlouvy o zajištění financování systému IDS JMK
13. Revokace usnesení č. 12/24/2021
14. Kronika
15. Různé a diskuse
16. Závěr
Návrh usnesení:
ZO Skoronice schvaluje program zasedání
Výsledek hlasování:
pro 7
proti 0
Usnesení č. 1/25/2021 bylo schváleno

zdržel se 0

1

Bod č. 2 Schválení ověřovatelů zápisu a zapisovatelky
Předsedající navrhl jako ověřovatele zápisu slečnu Barboru Chytilovou a pana Josefa Ingra, jako
zapisovatelku Marii Lungovou. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Návrh usnesení:
ZO Skoronice schvaluje ověřovatele zápisu slečnu Barboru Chytilovou a pana Josefa Ingra, jako
zapisovatelku Marii Lungovou.
Výsledek hlasování:
pro 7
proti 0
Usnesení č. 2/25/2021 bylo schváleno

zdržel se 0

Bod č. 3 Kontrola usnesení ze zasedání 18. 11. 2021
Usnesení 3/24/2021 – ZO schvaluje Kupní smlouvu na pořízení cisternové automobilové stříkačky pro jednotku SDH
Skoronice a pověřuje starostu podpisem této smlouvy - smlouva podepsána, uhrazeno, vozidlo převezeno
Usnesení 4/24/2021 - ZO 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– smlouva podepsána, peníze převedeny na účet obce
Usnesení 8/24/2021 - ZO Skoronice schvaluje Darovací smlouvu (finanční dar pro účely podpory činnosti MAS) –
smlouva podepsána, uhrazeno
Usnesení 9/24/2021 - ZO Skoronice schvaluje Smlouvu o výpůjčce vratného nádobí s DSO Severovýchod Kyjov a
pověřuje starostu podpisem této smlouvy – smlouva podepsána
Usnesení 10/24/2021 - 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 – žádost odeslána
Usnesení 11/24/2021 - 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 –
žádost odeslána
Usnesení 12/24/2021 - 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 – žádost nebyla podána,
bude projednáno v bodě č. 13

Bod č. 4 Hospodaření obce k 30. 11. 2021
Stav finančních prostředků a srovnání plánovaných a skutečných příjmů a výdajů k 30. 11. 2021
je následující:
Stav účtů u KB, ČNB a ČMZRB k 30. 11. 2021

3.983.505,38

Stav pokladní hotovosti

3.131, Plán

Příjmy celkem:

7.190.700,2

Skutečnost

Plnění

8.787.047,14

114,36%

Výdaje celkem:

7.212.200,-

Půjčka farnost

5.304.771,57

71,25%

401.000,-

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Skoronice bere na vědomí hospodaření obce
k 30.11.2021
Bod č. 5 Schválení návrhu rozpočtu obce Skoronice na rok 2022
Finanční výbor projednal návrh rozpočtu obce Skoronice na rok 2022, který předložila účetní
obce: příjmy ve výši 7.731.200Kč, financování ve výši 2.867.000Kč z toho - použití přebytku
předchozích let 3.000.000Kč a splátka zápůjčky od farnosti 133.000Kč tj. příjmy + financování
celkem 10.598.200 Kč a výdaje ve výši 10.598.200Kč. Návrh rozpočtu byl zveřejněn na úřední
desce i v elektronické podobě od 24. 11. 2021. Rozpočet se schvaluje dle paragrafů.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Skoronice schvaluje rozpočet obce Skoronice na rok 2022 dle paragrafů:
celkové příjmy 7.731.200Kč, financování 2.867.000Kč a celkové výdaje 10.598.200Kč.
Výsledek hlasování:
pro 7
proti 0
Usnesení č. 3/25/2021 bylo schváleno

zdržel se 0

Bod č. 6 Schválení SVR obce Skoronice na roky 2023-2024
Návrh SVR obce Skoronice na roky 2023- 2024 je zveřejněn od 24. 11. 2021 na úřední desce obce
Skoronice i v elektronické podobě, občané měli možnost se s ním seznámit.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Skoronice schvaluje Střednědobý výhled rozpočtu obce Skoronice na
roky 2023-2024
Výsledek hlasování:
pro 7
proti 0
Usnesení č. 4/25/2021 bylo schváleno

zdržel se 0

Bod č. 7 Schválení návrhu rozpočtu MŠ Skoronice na rok 2022
Ředitelka MŠ Skoronice zpracovala návrh rozpočtu na rok 2022: příjmy činí 2.443.000,- Kč a
výdaje rovněž 2.443.000,- Kč. Návrh rozpočtu byl zveřejněn na úřední desce obce Skoronice
v době od 23. 11. 2021 i v elektronické podobě.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Skoronice schvaluje Rozpočet MŠ Skoronice na rok 2022
Výsledek hlasování:
pro 7
proti 0
Usnesení č. 5/25/2021 bylo schváleno

zdržel se 0
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Bod č. 7 Schválení návrhu SVR MŠ Skoronice na roky 2023 - 2024
Návrh SVR MŠ Skoronice na roky 2023-2024 byl zveřejněn v době od 23. 11. 2021 na úřední
desce obce Skoronice i v elektronické podobě.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Skoronice schvaluje SVR MŠ Skoronice na roky 2023 - 2024
Výsledek hlasování:
pro 7
proti 0
Usnesení č. 6/25/2021 bylo schváleno

zdržel se 0

Bod č. 9 Rozpočtové opatření č. 7/2021
Z důvodu zabránění překročení schváleného rozpočtu na rok 2021 je třeba schválit RO. Dle
jednotlivých paragrafů a položek dojde k navýšení příjmů o 47.400Kč a výdajů rovněž o 47.400Kč.
-

zvýšení rozpočtu příjmů dle přílohy o 47.400Kč
zvýšení rozpočtu výdajů dle přílohy o 47.400Kč

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
Po úpravě rozpočtu č. 7/2021 činí upravený rozpočet:
příjmy rozpočtu 7.683.400,- Kč
výdaje rozpočtu 7.445.000,- Kč
financování celkem -238.400,- Kč
K návrhu nebyly vzneseny další připomínky.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Skoronice schvaluje rozpočtové opatření č. 7/2021 – navýšení příjmů o
47.400Kč a navýšení výdajů o 47.400Kč.
Výsledek hlasování:
pro 7
proti 0
Usnesení č.7/25/2021 bylo schváleno

zdržel se 0

Bod č. 10 Projednání rozpočtu Svazku obcí Kelčany, Milotice, Skoronice, Vacenovice, Vlkoš na
rok 2022 a SVR na roky 2023-2025
Návrh rozpočtu na rok 2022 a SVR na roky 2023-2025 Svazku obcí Kelčany, Milotice, Skoronice,
Vacenovice, Vlkoš byl zveřejněn na úřední desce obce Skoronice v době od 16. 11.2021 do
6.12.2021 i v elektronické podobě. Příjmy a financování činí 10.330.300Kč, výdaje rovněž
10.330.300Kč.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Skoronice bere na vědomí SVR Svazku obcí Kelčany, Milotice, Skoronice,
Vacenovice, Vlkoš na léta 2023 – 2025 a rozpočet Svazku obcí Kelčany, Milotice …na rok 2022
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Bod č. 11 Projednání rozpočtu Dobrovolného svazku obcí Severovýchod na rok 2022 a SVR na
roky 2023-2025
Návrh rozpočtu na rok 2022 a SVR na roky 2023-2025 DSO Severovýchod byl zveřejněn na úřední
desce obce Skoronice v době od 20. 11.2021 do 14.12.2021 i v elektronické podobě. Příjmy a
financování činí 5.024.000Kč, výdaje rovněž 5.024.000Kč.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Skoronice bere na vědomí SVR DSO Severovýchod na léta 2023 – 2025 a
rozpočet DSO Severovýchod na rok 2022.
Bod č. 12 Schválení Dodatku č. 2 Smlouvy o zajištění financování systému IDS JMK
Předmětem tohoto dodatku je úprava výše finančního příspěvku obce a sjednocení termínů
splatnosti příspěvků tak, aby byl pro všechny obce jednotný. Doposud obec přispívala na
zajištění financování systému IDS JMK částku 50Kč/obyvatele. Od roku 2022 je požadován
příspěvek ve výši 100Kč/obyvatele z důvodu rostoucích nákladů na provoz.
V pondělí na zasedání starostů ORP Kyjov se většina starostů vyjádřila k tomuto dodatku
negativně. Z toho vyplynulo, že po novém roce proběhne schůzka ORP Kyjov a odboru dopravy
IDS JMK. Starostům vadí 100% navýšení a taky to, že některé obce tento příspěvek vůbec
nehradí. Starosta navrhuje tento dodatek zatím neschvalovat, bude platit dosavadní výše
50Kč/osobu. Vyčká se, jak dopadne zmiňovaná schůzka a případně se dodatek schválí na dalším
zasedání ZO.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Skoronice neschvaluje Dodatek č.2 Smlouvy o zajištění financování
systému IDS JMK.
Výsledek hlasování:
pro 7
proti 0
Usnesení č. 8/25/2021 bylo schváleno

zdržel se 0

Bod č. 13 Revokace usnesení č. 12/24/2021
Na posledním zasedání ZO bylo schváleno podání žádosti o dotaci na rekonstrukci střechy OÚ.
Podmínky pro podání žádosti o dotaci na MMR v podprogramu Podpora rozvoje a obnova
venkova konkrétně v dotačním titulu 117D8210E, který se nás týká, se oproti loňskému roku
změnily. Podle nové úpravy nelze požádat o dotaci na akci, kde je předmětem akce pouze
samostatná „Rekonstrukce střechy, střešního pláště, rekonstrukce fasády“. Tyto práce mohou
být součástí celkové rekonstrukce budovy, ale mohou tvořit pouze 40% z celkových uznatelných
nákladů akce. Z tohoto důvodu nedojde k podání žádosti.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Skoronice schvaluje revokaci usnesení č. 12/24/2021.
Výsledek hlasování:
pro 7
proti 0
Usnesení č. 9/25/2021 bylo schváleno

zdržel se 0
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Bod č. 14 Kronika
Na zasedání v listopadu 2021 neschválilo zastupitelstvo koncept kroniky za rok 2019. Zastupitelé
obdrželi s předstihem doplněný upravený návrh konceptu kroniky za rok 2019 a měli možnost se
s ním seznámit.
p. Holcman – z původního návrhu konceptu kroniky od p. Grombíře byly vypuštěny některé
články, které si myslí, že tam mohly zůstat nebo alespoň nějaká zmínka o nich. Váží si toho, že to
někdo dal dohromady.
Návrh usnesení:
ZO schvaluje přepracovaný návrh konceptu kroniky za rok 2019.
Výsledek hlasování:
pro 6
proti 0
Usnesení č. 10a/25/2021 bylo přijato.

zdržel se 1 (Holcman)

Jsou vznášeny neustále dotazy kdo a kdy dokončí koncept kroniky za rok 2020. Bylo navrženo,
aby tento koncept zpracovala Ing. Bílová a to do 30.6.2022.
Návrh usnesení:
ZO schvaluje, aby koncept kroniky za rok 2020 vypracovala Ing. Bílová do 30.6.2022 a
pověřuje starostu obce sepsáním dohody o provedení práce.
Výsledek hlasování:
pro 7
proti 0
Usnesení č. 10b/25/2021 bylo přijato.

zdržel se 0

Bod č. 15 Různé a diskuse
Zpráva finančního výboru
Na 24. zasedání ZO Skoronice konaného dne 18. 11. 2021 pověřilo zastupitelstvo obce členy
finančního výboru zpracováním návrhu rozpočtu obce a to nejpozději do 30. 11. 2021. Schůzka
finančního výboru se konala 21.11., výbor se zabýval především rozpočtem na rok 2021 a
možnostmi úspory el. energie.
Návrh usnesení:
ZO Skoronice bere na vědomí informace z jednání finančního výboru
Místostarosta informoval:
- Nezvoní zvony na kostele, byly odeslány tři poptávky na nabídkovou cenu na opravu
mechanismu, který hýbe zvony. Po obdržení nabídek bude záležet na ZO, jak se k tomu postaví
a zda opravu zafinancuje z rozpočtu obce. Někteří občané se nabídli, že by na opravu přispěli
- Bylo navýšeno stočné o 1Kč.
- Opětovně apeluje na občany, kdyby někdo měl zájem o prodej pozemků, případně o někom
věděl, kdo by byl ochotný obci pozemky prodat, aby informoval jeho, starostu nebo v kanceláři
OÚ. Možná by byla i směna za pozemek v jiném katastru.

6

Starosta informoval:
- Silvestrovský pochod, který měl být v naší obci, se opět z důvodu epidemiologické situace
odsouvá.
D. Chytil – jak se bude řešit oprava střechy? Starosta odpověděl, že střecha není zatím v tak
špatném stavu a její oprava se dá odložit.
P. Novotný se dotázal, zda by bylo možné zeslabit rozhlas u vinných sklepů?
R. Lunga – řešilo se již částečné vypínání světel přes noc v obci a úplné v areálu vinných sklepů?
Starosta odpověděl, že o tom jednal, v pátek by měl přijet zástupce firmy, která prováděla
výměnu svítidel VO.
Bod č. 16 Závěr
Na závěr poděkoval starosta obce všem přítomným za účast a ukončil zasedání v 19:15.

Ve Skoronicích 20. 12. 2021

Ověřovatelé: Chytilová Barbora

Starosta:

………………………………………..

Ingr Josef

………………………………………..

Bíla František

..……………………………………..
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