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Program:  

 
5/2020/1 Urc ení  zapisovatele a ove r ovatelu  za pisu 
5/2020/2  Schva lení  programu 
5/2020/3  Kontrola plne ní  usnesení  jednotlivý ch bodu  zaseda ní  ZO 
5/2020/4 Informace o hospodar ení  obce 
5/2020/5 Schva lení  Rozpoc tu obce na rok 2021 
5/2020/6 Schva lení  zpu sobu u pravý rozpoc tu 
5/2020/7 Rozpoc tove  opatr ení  c . 8/2020 
5/2020/8 Pove r ení  k provedení  Rozpoc tove ho opatr ení  c . 9/2020 
5/2020/9 Projedna ní  nabí dek na zhotovení  nove ho obecní ho webu 
5/2020/10 Poplatek a na kladý obce za svoz odpadu 
5/2020/11 Schva lení  poskýtnutí  daru  obcí  pro rok 2021 
5/2020/12 Ru zne  
 
 
 

 

  

 

  

 

 

 

Místo konání:  místnost Obecního úřadu Skřinářov č. p. 28 
Termín konání:  17.12.2020 

Přítomni:  
Miroslav Urbánek, Alena Křenková, Josef Klíma, Vítězslav Musil, David Jeřábek, Leoš Musil, 
Martin Voborný 
 

Omluveni:  
  
 



Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Skřinářov ze dne 17.12.2020 
 

5/2020 Stránka 3 

 

5/2020/1 Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu  

 
 
Zapisovatel:   Vítězslav Musil 
Ověřovatelé zápisu:  Alena Křenková, David Jeřábek  
__________________________________________________________________________________ 

5/2020/2 Schválení programu 

 
ZO schválilo program zasedání.  
 

PRO NÁVRH PROTI NÁVRHU ZDRŽEL SE VÝSLEDEK 

7 0 0 SCHVÁLENO 

 

5/2020/3 Kontrola plnění usnesení jednotlivých bodů zasedání ZO 
 

Zastupitelstvo obce provedlo kontrolu plne ní  usnesení  jednotlivý ch bodu  zaseda ní  ZO ze dne 
29.10.2020. 
 

PRO NÁVRH  PROTI NÁVRHU  ZDRŽEL SE  VÝSLEDEK  

0  0  0  BERE NA VĚDOMÍ  

 

 

5/2020/4 Informace o hospodaření obce k 30.11.2020 
 

Sloupec1 Částka v Kč 

      Příjmý celkem 736.939,25 Kč 

Výdaje celkem 463.162,00 Kč 

Rozdíl celkem 273.777,25 Kč 
 
Detailne js í  informace viz pr í loha c . 1 tohoto Za pisu.  

 
ZO bere informaci o hospodaření obce na vědomí 
 

PRO NÁVRH PROTI NÁVRHU ZDRŽEL SE VÝSLEDEK 

0 0 0 BERE NA VĚDOMÍ 
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5/2020/5 Schválení rozpočtu na rok 2021 
 

ZO schvaluje Rozpočet obce na rok 2021 – viz příloha č. 2 tohoto Zápisu. Návrh rozpočtu obce byl 

zveřejněn na ÚD obce od 30.10.2020. Závaznými ukazateli rozpočtu jsou paragrafy.  

Oproti návrhu rozpočtu došlo v položkách příjmů k těmto změnám: 

1111 – Daň z příjmu FO placená plátci – došlo ke snížení na 300.000,- Kč  

1113 – Daň z příjmů FO výbíraná srážkou – došlo ke zvýšení na 60.000,- Kč 

1121 – Daň z příjmů PO – došlo ke snížení na 330.000,- Kč 

1211 – Daň z přidané hodnotý – došlo ke zvýšení na 1.260.000,- Kč 

2139 – Ost. příjmy z pronájmu majetku – došlo ke zvýšení na 56.772,- Kč 

2324 – Výuž. a znešk. ost. odpadů – došlo ke zvýšení na 2.000,- Kč 

2141 – obec. příjmý a výd. z fin. operací – došlo ke snížení na 4.012,- Kč 

Celková výše rozpočtu byla oproti návrhu snížena na 3.190.000,- Kč kvůli očekávanému poklesu 
daňových příjmů.  

Rozpočet se schvaluje jako vyrovnaný.  

PRO NÁVRH PROTI NÁVRHU ZDRŽEL SE VÝSLEDEK 

7 0 0 SCHVÁLENO 
 

 

5/2020/6 Schválení způsobu úpravy rozpočtu 
 

Zastupitelstvo obce schvaluje způsob úpravý rozpočtu. Místostarosta obce seznámil zastupitele 

obce s návrhem pověření starosty obce k provádění rozpočtových změn bez procesu schvalování 

zastupitelstvem obce. Pověření bylo po projednání a hlasování schváleno bez výhrad a to 

následovně: 

ZO schvaluje bez výhrad, v souladu s §102 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve 

znění pozdějších předpisů, kompetenci starostovi obce k provádění jednotlivých rozpočtových 

opatření v rozsahu do výše 100.000,- Kč za jednotlivý paragraf ve výdejích a bez omezení limitu v 

příjmech. 

Rozpočtové opatření se neprovádí v případě, že zůstává zachována celková částka paragrafu. V 

takových případech se provádí pouze změna rozpisu na položky.  

Zastupitelstvo si vyhrazuje právo na informaci o každém rozpočtovém opatření provedeném v 

kompetenci starosty na nejbližším zasedání ZO konaném po schválení rozpočtového opatření 

starostou a jejího stručného odůvodnění (odůvodnění lze na zasedání podat ústně). 
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PRO NÁVRH PROTI NÁVRHU ZDRŽEL SE VÝSLEDEK 

7 0 0 SCHVÁLENO 

 

 

5/2020/7 Rozpočtové opatření č. 8/2020 
 

Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 8/2020 ke dni 17.12.2020– viz. příloha č. 3 
tohoto zápisu. 

 

PRO NÁVRH PROTI NÁVRHU ZDRŽEL SE VÝSLEDEK 

7 0 0 SCHVÁLENO 

 

 

5/2020/8 Pověření k provedení Rozpočtového opatření č. 9/2020 
 

Zastupitelstvo obce pověřuje starostu obce k provedení rozpočtového opatření č. 9/2020, a to ke 

dni 17.12.2020 – viz. příloha č. 4 tohoto zápisu. 

Zastupitelstvo obce souhlasí s tím, abý technické provedení tohoto rozpočtového opatření, ve 

smýslu platných předpisů, provedla paní Ladislava Kadlecová, pracovnice společnosti MID s.r.o. 

Žďár nad Sázavou. 

PRO NÁVRH PROTI NÁVRHU ZDRŽEL SE VÝSLEDEK 

0 0 0 BERE NA VĚDOMÍ 

 

 

5/2020/9 Projednání nabídek na zhotovení nového obecního webu  
 

Zastupitelstvo obce projednalo předložené nabídký na zhotovení nového obecního webu, kdy 

nabídka býla předložena ze straný těchto dodavatelů, a to společnosti ANTEE s.r.o., společnosti 

XART s.r.o., společnosti ARSY line, s.r.o. „WEB PRO OBCE“ a dále „Designové webý“ – kontakt 

Marek Svážný, Brno. ZO na tomto zasedání obce nerozhodlo o schválení ani jedné z těchto 

dodavatelů a další projednání nabídek býlo odloženo. Nabídký tvoří přílohu č. 5 tohoto zápisu. 

 

 

5/2020/10 Poplatek a náklady obce za svoz odpadu 
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Zastupitelstvo obce bere na vědomí výši poplatků a nákladů obce za svoz odpadu za rok 2020 

v souladu s Obecně závaznou vyhláškou č. 1/2019 o stanovení systému shromažďování, sběru, 

přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním 

odpadem na území obce Skřinářov. 

PRO NÁVRH PROTI NÁVRHU ZDRŽEL SE VÝSLEDEK 

0 0 0 BERE NA VĚDOMÍ 
 

 

5/2020/11 Schválení poskytnutí darů obcí pro rok 2021 
 

ZO schvaluje poskytnutí darů obcí pro rok 2021 následujícím způsobem:  

- Centrum zdravotně postižených Žďár nad Sázavou 1.000,- Kč 

- MAMRE – Diecézní centrum života mládeže – 15.000,- Kč 

Pokud se jedná o poskytování věcných darů při životních jubileích a finančních darů při narození 

dítěte zůstávají v rozsahu schváleném ZO v minulých letech. ZO současně pověřuje starostu obce 

k uzavření příslušných darovacích smluv. 

PRO NÁVRH PROTI NÁVRHU ZDRŽEL SE VÝSLEDEK 

7 0 0 SCHVÁLENO 

 

 

5/2020/12 Různé 
 

5/2020/12 A 
Zastupitelstvo obce projednalo a provedlo závěrečné výhodnocení těžbý a prodeje dřeva na 

pozemku p. č. 844, k. ú. Skřinářov, „Obecní les“ – viz příloha č. 6 tohoto zápisu.  

PRO NÁVRH PROTI NÁVRHU ZDRŽEL SE VÝSLEDEK 

0 0 0 BERE NA VĚDOMÍ 
 

Ve Skřinářově 17.12.2020 

 

Miroslav Urbánek                         starosta obce  

Vítězslav Musil                              zapisovatel  

Alena Křenková                            ověřovatel zápisu  

David Jeřábek                               ověřovatel zápisu  

 


