Zápis
z jednání zastupitelstva obce ze dne 16. 6. 2020
Přítomni: Michaela Uřídilová, Václav Radil, Petra Vánišová, MUDr. Hana Grünfeldová,
Josef Vavřina
Ověřovatelé: Michaela Uřídilová, Josef Vavřina
Zastupitelstvo je usnášeníschopné.
Program: 1) Úvod – zahájení a schválení programu jednání, ustanovení ověřovatelů zápisu
2) Kontrola zápisu a usnesení z minulého zasedání ZO
3) Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce a závěrečný účet obce za rok
2019
4) Účetní závěrka roku 2019
5) Cenová nabídka na přechod účetnictví KEO4
6) Cenová nabídka na energie od ČEZ
7) Různé – diskuze – závěr
Program byl členy ZO schválen.

K jednotlivým bodům programu:
1) Jednání ZO zahájil starosta obce tím, že ZO je usnášeníschopné. Dále seznámil
zastupitele s programem jednání, který byl doplněn a schválen.
Doplněn o tento bod:
• návrh rozpočtového opatření č. 1/2020
Výsledek hlasování: Pro 5 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 8/20 bylo schváleno.
2) Zápis i usnesení bylo ověřeno v zákonném termínu. Proti zápisu a usnesení ZO ze dne
5. 5. 2020 nebylo vzneseno námitek.
3) Finanční výbor zpracoval návrh závěrečného účtu obce za rok 2019 a předložil ho ZO
ke schválení. Závěrečný účet obce byl vyvěšen k připomínkování občanům na úřední
desce obecního úřadu od 26.05.2020 do 11.06.2020.
Schválený rozpočet příjmů na rok 2019 činil 1.215.680,00 Kč
Skutečnost k 31.12.2019 činila
2.116.909,73 Kč
Z toho třída l - daňové příjmy
1.216.280,44 Kč
třída 2 - nedaňové příjmy
39.296,29 Kč
třída 3 - kapitálové příjmy
265.600,00 Kč
třída 4 - přijaté transfery
595.733,00 Kč
Příjmy po úpravě rozpočtu byly splněny na 115,50 %

Schválený rozpočet výdajů na rok 2019 činil 1.215.680,00 Kč
Skutečnost k 31.12.2019 činila
1.764.471,74 Kč
Z toho třída 5 – běžné výdaje
1.592.895,74 Kč
třída 6 – kapitálové výdaje
171.576,00 Kč
Výdaje po úpravě rozpočtu byly splněny na 96,27 %
Rozpočtové hospodaření
Rozpočet obce byl schválen ZO dne 04.12.2018, na straně příjmů i výdajů ve výši 1.215.680,Kč. Během roku zastupitelstvo obce schválilo postupně 4 rozpočtových opatření. Opatření
měnila výši rozpočtu na straně příjmů i výdajů.
Rozpočtové opatření č. 1
Rozpočtové opatření č. 2
Rozpočtové opatření č. 3
Rozpočtové opatření č. 4

schváleno ZO
schváleno ZO
schváleno ZO
schváleno ZO

05.03.2019
09.07.2019
08.10.2019
17.12.2019

usnesení 6/19
usnesení 13/19
usnesení 29/19
usnesení 37/19

Rozpočet příjmů byl během roku povýšen o 901.229,- Kč. Jednalo se především o daňové
příjmy ve výši 157.230,- Kč, přijatá dotace na VPP ve výši 187.000,- Kč, přijatá dotace
na volby do Evropského parlamentu ve výši 16.433,- Kč, prodej akcií ve výši 265.600,- Kč
a další drobná zvýšení.
Výdaje vzrostly o 548.791,- Kč. Jednalo se o navýšení výdajů na stavbu vodovodu ve výši
49.431,- Kč, výdaje na péči o vzhled obce a veřejné zeleně společně z mzdovými výdaji VPP
ve výši 224.782,- Kč, výdaje na volby ve výši 16.433,- Kč a další drobná navýšení.
Rozbor zadlužení obce:
Zůstatky účtu k 31.12.2019
ČSOB, a.s.
1.404.289,94 Kč
ČNB Praha
683.720,97 Kč
Výsledek hospodaření
V roce 2019 měla obec zisk po zdanění ve výši 468.143,70 Kč. Celkové náklady činily
1.361.679,07 Kč a celkové výnosy 1.829.822,77 Kč. Rozdíl oproti rozpočtovým příjmům
a výdajům je způsoben tím, že do nákladů a výnosů se neúčtují investiční příjmy a výdaje.
Majetek obce
Stav dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku k 31.12.2019 je brutto 17.109.639,77
Kč, netto (bez odpisů) 14.675.863,05 Kč. V průběhu roku byl navýšen majetek vedený
na podrozvaze o 15.323,93 Kč za nákup teleskopických multifunkčních nůžek, externího
disku, 3ks fotopastí, korby na kolečko, zahradního vozíku, alkohol testru, nabíječky na
baterky a 2ks tokenů. Zároveň byl majetek evidovaný na podrozvaze ponížen o vyřazený
prodlužovací kabel ve výši 685,00 Kč.
Stav aktiv a pasiv po závěrečných zápisech je 16.875.660,71 Kč.
Obec nemá zřízeny žádné fondy.

Přezkoumání hospodaření
Přezkoumání hospodaření obce Schořov za rok 2019 proběhlo dne 25.05.2020, bylo
provedeno Krajským úřadem Středočeského kraje, odborem finanční kontroly, na základě
žádosti starosty obce.
Závěr zprávy:
Nebyly zjištěny chyby a nedostatky
(§ 10 odst. 3 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb.)
Součástí závěrečného účtu obce je výkaz hodnocení plnění rozpočtu obce, rozvaha, výkaz
zisku a ztráty, příloha a výsledky auditu obce za rok 2019. Tyto přílohy jsou na elektronické
úřední desce, nebo jsou k nahlédnutí na obecním úřadě.
Zastupitelstvo obce nemá k hospodaření za rok 2019 žádných připomínek a se zprávou
o výsledku přezkoumání hospodaření a závěrečným účtem za rok 2019 souhlasí
bez výhrad.
Výsledek hlasování: Pro 5 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 9/20 bylo schváleno.
4) Zastupitelstvo obce Schořov schvaluje účetní závěrku roku 2019 sestavenou
k 31. 12. 2019. V rámci tohoto schválení schvaluje i výsledek hospodaření, který bude
proúčtován mezi účty 431 / 432.
Výsledek hlasování: Pro 5 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 10/20 bylo schváleno.
5) Starosta obce seznámil ZO s cenovou nabídkou na zakoupení nového účetního
programu KEO4 za 16.216,- Kč s ročním udržovacím poplatkem 4.480,- Kč. Důvod
zakoupení je ukončení podpory programu KEO-W (od roku 2021 nebude firma Alis
provádět aktualizace). Zastupitelstvo obce projednalo cenovou nabídku a schválilo
zakoupení nového účetního programu KEO4.
Výsledek hlasování: Pro 5 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 11/20 bylo schváleno.
6) Místostarostka předložila ZO cenovou nabídku na převod energií elektřiny a plynu
ke společnosti ČEZ Prodej a.s. ZO cenovou nabídku projednalo a odsouhlasilo. Dále
pověřilo místostarostku zajištěním potřebných kroků k převodu.
Výsledek hlasování: Pro 5 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 12/20 bylo schváleno.
7) FV předložil návrh rozpočtového opatření č. 1/20. V příjmové i výdajové části dochází
o navýšení ve výši 91.042,00 Kč. V příjmové části dochází o navýšení dotace na
volby, dotace na VPP a pronájem nového hrobového místa. Ve výdajové části dochází
o navýšení výdajů na opravu rozhlasu, mzdových výdajů VPP, výdaje na volby. ZO
s navrženým rozpočtovým opatřením č. 1/20 souhlasí. Rozpočtové opatření je
přílohou tohoto zápisu.
Výsledek hlasování: Pro 5 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 13/20 bylo schváleno.

Přílohy zápisu: prezenční listina, cenová nabídka na účetní program KEO4, cenová nabídka
na převod energií, rozpočtové opatření č. 1/20

Zápis vyhotovila Petra Vánišová dne 16. 6 .2020
………………………………………

Podpis ověřovatele ………………………. Michaela Uřídilová
Podpis ověřovatele ………………………. Josef Vavřina
Podpis starosty …………………………... Václav Radil

