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Program:  

 
8/2019/1 Urc ení  zapisovatele a ove r ovatelu  za pisu 
8/2019/2  Schva lení  programu 
8/2019/3  Kontrola plne ní  usnesení  jednotlivý ch bodu  zaseda ní  ZO 
8/2019/4 Schva lení  rozpoc tu obce na rok 2020 
8/2019/5 Schva lení  zpu sobu u pravý rozpoc tu 
8/2019/6 Rozpoc tove  opatr ení  c . 8/2019 a c . 9/2019 
8/2019/7  Pove r ení  k provedení  Rozpoc tove ho opatr ení  c . 10/2019 
8/2019/8 Schva lení  z a dosti o poskýtnutí  daru 
8/2019/9 Schva lení  poskýtnutí  daru  obcí  pro rok 2020 
8/2019/10 Schva lení  mí stní ch poplatku  pro rok 2020 
8/2019/11 Výhla s ka obce o odpadech  
8/2019/12 Na vrh na likvidaci nepotr ebne ho majetku 
 

 

  

 

  

 

 

 

Místo konání:  místnost Obecního úřadu Skřinářov č. p. 28 
Termín konání:  09.12.2019 

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

Omluveni:  
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8/2019/1 Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu  

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

8/2019/2 Schválení programu 

 
ZO schválilo program zasedání.  
 

PRO NÁVRH PROTI NÁVRHU ZDRŽEL SE VÝSLEDEK 

7 0 0 SCHVÁLENO 

 

8/2019/3 Kontrola plnění usnesení jednotlivých bodů zasedání ZO 
 

Zastupitelstvo obce provedlo kontrolu plne ní  usnesení  jednotlivý ch bodu  zaseda ní  ZO ze dne 
24.10.2019. 
 

PRO NÁVRH  PROTI NÁVRHU  ZDRŽEL SE  VÝSLEDEK  

0  0  0  BERE NA VĚDOMÍ  

 

 

8/2019/4 Schválení rozpočtu obce na rok 2020 

 
 
ZO schvaluje Rozpoc et obce na rok 2020 – viz pr í loha c . 1 tohoto Za pisu. Na vrh rozpoc tu obce býl 
zver ejne n na U D obce od 25.10.2019. Oproti na vrhu rozpoc tu dos lo ke zrus ení  poplatku za uz í va ní  
ver ejne ho prostranství  a poplatku ze psu  – viz. Výhla s ka o mí stní ch poplatcí ch c . 2/2019. Da le býla 
navý s ena c a stka za poplatek za komuna lní  odpad (poloz ka 1340) dí ký zvý s ení  jeho cený z 350,- 
Kc  na osobu na 450 Kc / osobu c i objekt. Poloz ka 4112 býla navý s ena dle skutec nosti – viz. Na vrh 
financ ní ho vztahu SR k rozpoc tu nas í  obce ze dne 30.10.2019. Da le 1012/2131 býla navý s ena o 
430,- Kc  o pachtovne  výcha zejí cí  z pachtovní ch smluv. 
Celkova  suma rozpoc tu zu stala nezme ne na. Za vazný mi ukazateli rozpoc tu jsou paragrafý. 
Rozpoc et se schvaluje jako výrovnaný .  
 

PRO NÁVRH PROTI NÁVRHU ZDRŽEL SE VÝSLEDEK 

7 0 0 SCHVÁLENO 
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8/2019/5 Schválení způsobu úpravy rozpočtu 
 

Zastupitelstvo obce schvaluje způsob úpravý rozpočtu. Místostarosta obce seznámil zastupitele 

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

zastupitelstvem obce. Pověření býlo 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 ve výdajích 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 položký. 

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

kompetenci starostý na nejbližším zasedání ZO konaném po schválení rozpočtového opatření 

starostou a jejího stručného odůvodnění (odůvodnění lze na zasedání podat ústně). 

PRO NÁVRH PROTI NÁVRHU ZDRŽEL SE VÝSLEDEK 

7 0 0 SCHVÁLENO 

 

 

8/2019/6   Rozpočtové opatření č. 8/2019 a č. 9/2019 
 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí rozpočtové opatření č. 8/2019 a č. 9/2019 – viz. příloha č. 2 a 
č. 3 tohoto Zápisu. 
 

PRO NÁVRH  PROTI NÁVRHU  ZDRŽEL SE  VÝSLEDEK  

0  0  0  BERE NA VĚDOMÍ  

 

 

8/2019/7 Pověření k provedení rozpočtového opatření č. 10/2019 
 
Zastupitelstvo obce Skřinářov na svém zasedání dne 9.12.2019 pověřilo k provedení 
Rozpočtového opatření č. 10/2019 – ke dni 31.12.2019 starostu obce – 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 

7 0 0 SCHVÁLENO 
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8/2019/8 Schválení žádosti o poskytnutí daru 
 

Zastupitelstvo obce schvaluje žádost o poskýtnutí daru SPOLEK POMPONKY OSOVÁ BÍTÝŠKA  ve 
výši 2.000,- Kč. ZO pověřuje starostu obce k uzavření příslušné darovací smlouvý. 
 

PRO NÁVRH PROTI NÁVRHU ZDRŽEL SE VÝSLEDEK 

7 0 0 SCHVÁLENO 

 

 

8/2019/9 Schválení poskytnutí darů obcí pro rok 2020 
ZO schvaluje poskýtnutí darů obcí pro rok 2020 následujícím způsobem: 
 
- Centrum zdravotně postižených Žďár nad Sázavou 1000,- Kč 
- SDH Skřinářov 5000,- Kč 
- TJ Březejc, z.s. 2000,- Kč 
 
ZO dále schvaluje poskýtnutí věcného daru na Farní ples konaný v Osové Bítýšce v ceně 1000,- 
Kč. Pokud se jedná o poskýtování 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 

 

 

8/2019/10 Schválení místních poplatků pro rok 2020 
 

Zastupitelstvo obce schvaluje zrušení Obecně závazné výhlášký o místních poplatcích č. 1/2015 a 

projednalo a schválilo Obecně závaznou výhlášku č. 2/2019 o místních poplatcích včetně zvýšení 

poplatku za svoz komunálního odpadu na 450,- Kč za osobu případně nemovitost, s účinností od 

1.1.2020 – viz. příloha č. 5 tohoto Zápisu.  

 

PRO NÁVRH PROTI NÁVRHU ZDRŽEL SE VÝSLEDEK 

7 0 0 SCHVÁLENO 
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8/2019/11 Vyhláška obce o odpadech 
 

Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo Obecně závaznou výhlášku č. 1/2019 o stanovení 

sýstému shromažďování, sběru, přepravý, třídění, výužívání a odstraňování komunálních odpadů 

a nakládání se stavebním odpadem na území obce Skřinářov – viz. příloha č. 6 tohoto Zápisu.  

PRO NÁVRH PROTI NÁVRHU ZDRŽEL SE VÝSLEDEK 

7 0 0 SCHVÁLENO 
 

 

8/2019/12 Návrh na likvidaci nepotřebného majetku 
 

Zastupitelstvu obce nebýl předložen žádný návrh na likvidaci nepotřebného majetku.  

 

PRO NÁVRH PROTI NÁVRHU ZDRŽEL SE VÝSLEDEK 

7 0 0 SCHVÁLENO 

 

 

Ve Skřinářově 09.12. 2019 

Miroslav Urbánek                         starosta obce  

Vítězslav Musil                              zapisovatel  

Alena Křenková                            ověřovatel zápisu  

David Jeřábek                               ověřovatel zápisu  

 


