Zápis
z jednání zastupitelstva obce ze dne 30.12. 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) Schválení rozpočtu obce na rok 2021
4) Návrh rozpočtového opatření č. 3/20
5) Zápůjčka od VHS Kutná Hora
6) Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu obce spol. ANIMA Čáslav, o.p.s.
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 schválen.
Výsledek hlasování: Pro 4 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 32/20 bylo schváleno.
2) Zápis i usnesení bylo ověřeno v zákonném termínu. Proti zápisu a usnesení ZO ze dne
14.12. 2020 nebylo vzneseno námitek.
3) ZO projednalo schválení rozpočtu na rok 2021. Rozpočet byl schválen 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 byl vyvěšen na úředních deskách k připomínkování občanům od 15.12 2020
do 30.12.2020. K návrhu nebylo vzneseno připomínek.
Výsledek hlasování: Pro 4 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 33/20 bylo schváleno.
4) Finanční výbor předložil ZO návrh rozpočtového opatření č. 3/20. V příjmové
i výdajové části dochází o ponížení ve výši 53.546,00 Kč. V příjmové části dochází
o ponížení daňových příjmů. Dále v příjmové části dochází k navýšení z pronájmu
pozemků a příjmy od EKO-KOM.
Ve výdajové části dochází o ponížení
nevyčerpaných prostředků na stavbu vodovodu. Dále ve výdajové části dochází k
navýšení za odbagrování a vyčištění koryta potoku 250 m, mzdové náklady na VPP,
mzdové náklady zastupitelů, výdaje na volby do zastupitelstva kraje. ZO s navrženým
rozpočtovým opatřením č. 3/20 souhlasí. Rozpočtové opatření je přílohou tohoto
zápisu.
Výsledek hlasování: Pro 4 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 34/20 bylo schváleno.
5) ZO projednalo zápůjčku od Vodohospodářské společnosti Vrchlice-Maleč, a.s. Kutná
Hora ve výši 2.400.000,- Kč. Obec se zavazuje splatit jistinu zápůjčky v celé výši

2 400 000,- Kč na účet zapůjčitele ve splátkách dle splátkového kalendáře, který bude
nedílnou součástí smlouvy, nejpozději však do 30. 4. 2031. Dále se obec zaváže, že
jako úrok ze zápůjčky zaplatí věřiteli navíc celkem (za celé období trvání této
zápůjčky) 1,0 % z jistiny, tedy 24 000,- Kč navíc celkem, když tento úrok je splatný
spolu s poslední splátkou jistiny. Splátkový kalendář je přílohou zápisu zastupitelstva
obce. ZO odsouhlasilo zápůjčku od VHS Vrchlice-Maleč, a.s., Kutná Hora a pověřuje
starostu obce uzavřením smlouvy o zápůjčce.
Výsledek hlasování: Pro 4 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 35/20 bylo schváleno.
6) ZO projednalo žádost o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu obce Schořov firmě
ANIMA ČÁSLAV, o.p.s. Požadovaná částka 23 000,- Kč je jako spoluúčast
financování nákladů spojených s poskytováním pečovatelské služby terénní v obci
Schořov. Zastupitelstvo obce návrh projednalo a odsouhlasilo poskytnout dotaci
ANIMA Čáslav, o.p.s. ve výši 23 000,- Kč a pověřilo starostu podpisem veřejnoprávní
smlouvy.
Výsledek hlasování: Pro 4 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 36/20 bylo schváleno.

Přílohy zápisu: prezenční listina, rozpočtu obce na rok 2021, rozpočtové opatření č. 3/20,
splátkový kalendář
Zápis vyhotovila Petra Vančurová dne 06.01.2021
………………………………………
Podpis ověřovatele ………………………. Michaela Uřídilová
Podpis ověřovatele ………………………. Josef Vavřina
Podpis starosty …………………………... Václav Radil

