Zápis
z jednání zastupitelstva obce ze dne 14.12. 2020
Přítomni: Michaela Uřídilová, Václav Radil, MUDr. Hana Grünfeldová, Josef Vavřina
Omluveni: Petra Vánišová
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) Návrh rozpočtu obce na rok 2021
4) Plán inventur za rok 2020
5) 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: - žádost o odkup pozemku p.č. 64/5 v k.ú. Schořov
Výsledek hlasování: Pro 4 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 29/20 bylo schváleno.
2) Zápis i usnesení bylo ověřeno v zákonném termínu. Proti zápisu a usnesení ZO ze dne
29.09. 2020 nebylo vzneseno námitek.
3) Finanční hospodaření obce se řídí ročním rozpočtem, který navrhuje finanční výbor
a schvaluje zastupitelstvo obce. Předseda finančního výboru paní Michaela Uřídilová
seznámila ZO s návrhem rozpočtu obce na rok 2021. Rozpočet je navržen jako
schodkový. Příjmy jsou rozpočtovány ve výši 1.399.730,00 Kč. Výdaje jsou
rozpočtovány ve výši 3.972.943,00 + splátky půjčky ve výši 234.000,00 = celkové
výdaje činí 4.206.943,00 Kč. K pokrytí rozpočtovaných výdajů bude nutné zapojit
financování (přebytky hospodaření z minulých let) ve výši 2.807.213,00 Kč. Návrh
rozpočtu bude vyvěšen na úřední desce k připomínkování občanům. Připomínky
k návrhu rozpočtu mohou občané uplatnit písemně nebo ústně na ZO do 30.12.2020.
Návrh rozpočtu je přílohou zápisu.
Výsledek hlasování: Pro 4 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 30/20 bylo schváleno.
4) Starosta obce vydal plán inventarizace majetku a závazků obce za rok 2020. Předsedou
komise jmenuje paní Petra Vánišová, jako členy inventární komise jsou jmenováni:
Michaela Uřídilová, MUDr. Hana Grünfeldová a Josef Vavřina. Doba provedení
inventarizace 02.01.2021 – 31.01.2021 se stavem k 31.12.2020. Zápis o provedené
inventarizaci bude předán ke schválení ZO na prvním zasedání ZO roku 2021. ZO
souhlasí s plánem inventarizace
Výsledek hlasování: Pro 4 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 31/20 bylo schváleno.
5) Starosta předal slovo panu Václavu Radilovi ml., který seznámil ZO s žádostí
o odkoupení pozemek p.č. 64/5 o výměře 1.122 m2 a část pozemku p.č. 278 o výměře

263 m2. ZO žádost projednalo a odsouhlasilo prodejní cenu 50,-/m2. Žádný ze
zúčastněných zastupitelů nemá problém s prodejem pozemku panu Václavu Radilovi
ml., ale zároveň pana Radila upozornilo o nutnosti zveřejnění záměru o prodeji. ZO
rozhodlo o vyvěšení záměru obce odprodat pozemek p.č. 64/5 v k.ú. Schořov za
částku 50,-/m2.
Výsledek hlasování: Pro 4 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 32/20 bylo schváleno.

Přílohy zápisu: prezenční listina, návrh rozpočtu obce na rok 2021
Zápis vyhotovila Petra Vančurová dne 22.12.2020
………………………………………
Podpis ověřovatele ………………………. Michaela Uřídilová
Podpis ověřovatele ………………………. Josef Vavřina
Podpis starosty …………………………... Václav Radil

