Zápis
z jednání zastupitelstva obce ze dne 13.05.2021
Přítomni: Michaela Uřídilová, Václav Radil, MUDr. Hana Grünfeldová, Josef
Vavřina, Petra Vánišová
Omluveni: Petra Vánišová odchod ve 22:00 hod.
Ověřovatelé: MUDr. Hana Grünfeldová, Michaela Uřídilová
Program: 1) Zahájení a schválení programu jednání, ustanovení ověřovatelů zápisu
2) Kontrola zápisu a usnesení z minulého zasedání ZO
3) Cenová nabídka na program KEO4 Evidence obyvatel a volby
4) Vodovod v obci
5) Sekání trávy v obci
6) Pořízení popelnic na BIO odpad
7) Záměr obce odprodat p.p.č. 64/5 a část p.p.č. 278 v k.ú. Schořov
8) Zápis obce do knihy nakladatelství Proxima
9) Různé – diskuse - závěr
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 bod: stanovení data zasedání zastupitelstva obce
Výsledek hlasování: Pro 5 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 4/21 bylo schváleno.
2) Zápis i usnesení bylo ověřeno v zákonném termínu. Proti zápisu a usnesení ZO
ze dne 02.03.2021 nebylo vzneseno námitek.
3) Starosta obce přednesl zastupitelům obce cenovou nabídku na program KEO4
Evidence obyvatel a volby. Cena programu je 4.675,- Kč a roční udržovací
poplatek činí 1.210,- Kč. ZO cenovou nabídku projednalo a odsouhlasilo
nákup programu.
Výsledek hlasování: Pro 5 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 5/21 bylo schváleno.
4) Starosta obce informoval ZO o proběhlém výběru nejvhodnější nabídky
v zadávacím řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu „Schořov –
vodovodní přípojky“, který z pověření obce Schořov provedla firma VIS –
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Vodohospodářsko-inženýrské služby, spol. s r.o. Do výběru se zapojilo 5
firem. Kritériem pro výběr nabídky byla nejnižší cena.
Nejvhodnější nabídku nabídla firma Jan Březina, Bohouňovice 128, Červené
Pečky, 280 02 Kolín, IČ 46395181 s nabídkovou cenou 3.099.558,10 Kč (bez
DPH) = 3.564.491,82 Kč (vč. DPH 15%).
ZO souhlasí s nabídkou firmy Jan Březina, Červené Pečky a pověřuje starostu
obce k jednání s vybranou firmou.
Výsledek hlasování: Pro 5 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 6/21 bylo schváleno.
Dále ZO projednalo výši příspěvku od majitelů nemovitostí, kteří mají zájem
o vodovodní přípojku na vybudování vodovodních přípojek v obci Schořov.
Starosta obce přednesl zastupitelům návrh na uzavření darovacích smluv na
částku ve výši 20.000-, Kč. ZO tuto možnost projednalo a paní Michaela
Uřídilová navrhla částku 18.000,- Kč. Starosta obce nechal hlasovat o výši
daru.
Výsledek hlasování: Pro 4 příspěvek 20.000,- Kč
Zdržel se 1
ZO odsouhlasilo výši daru 20.000-, Kč s možností splátkového kalendáře. Dále
ZO pověřilo starostu obce jednáním s právníkem ohledně přípravy darovací
smlouvy.
Usnesení č. 7/21 bylo schváleno.
5) ZO projednalo nutnost sekání místního hřbitova. Místostarostka Petra
Vánišová navrhla, že by mohla hřbitov sekat v případě potřeby. ZO
odsouhlasilo uzavřít dohodu o provedení práce s místostarostkou Petrou
Vánišovou na sekání místního hřbitova, v případě potřeby, s odměnou 600,Kč za posekání hřbitova.
Výsledek hlasování: Pro 5 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 8/21 bylo schváleno.
6) ZO rozhodlo o využití popelnic na Bio odpad o firmy AVE CZ odpadové
hospodářství Čáslav. Cena za svoz je 50,- Kč/1 svoz 1 popelnice. Svoz probíhá
od začátku dubna do konce listopadu (17 svozů). ZO rozhodlo o objednání
prvních 20 popelnic na zkoušku a poskytnout je občanům obce.
Výsledek hlasování: Pro 5 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 9/21 bylo schváleno.
7) ZO na svém zasedání dne 14.12.2020 rozhodlo o vyvěšení záměru obce
odprodat p.p.č. 64/5 a část p.p.č. 278 v k.ú. Schořov. K záměru se přihlásili tři
zájemci.
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ZO rozhodlo o zrušení záměru obce odprodat p.p.č. 64/5 a část p.p.č. 278
v k.ú. Schořov z důvodu neumožnění objektivního výběru zájemce. Obec
nemá pro tento případ stanoveny pravidla.
Výsledek hlasování: Pro 5 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 10/21 bylo schváleno.
8) Zastupitelka paní MUDr. Hana Grünfeldová seznámila ZO s možností zápisu
obce Schořov do knihy o obcích nakladatelství Proxima. ZO rozhodlo
o neuskutečnění zápisu do výše jmenované knihy.
Výsledek hlasování: Pro 4 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 11/21 bylo schváleno.
9) Různě, diskuse, závěr
• Starosta obce navrhl zastupitelům obce, aby se konalo zasedání
zastupitelstva obce každé první úterý v měsíci. ZO výše jmenovaný
návrh projednalo a odsouhlasilo.
Výsledek hlasování: Pro 4 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 12/21 bylo schváleno.
Přílohy zápisu: prezenční listina
Zápis vyhotovila Petra Vančurová dne 23.05.2021
Podpis ………………………….
Podpis starosty ……………………….. Václav Radil
Podpis ověřovatele …………………… MUDr. Hana Grünfeldová
Podpis ověřovatele …………………… Michaela Uřídilová
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