Zápis z veřejného zasedání OZ dne 3.11.2021
Jednání zahájil již tradičně v 18.05 starosta obce p. Karásek /dále starosta/, přivítal přítomné a
hosty na 3. veřejném jednání OZ v roce 2021. Jednání jsou přítomni 4 členové OZ
pečovatelka DPS a účetní obce, takže je toto usnášení schopné. Přítomní byli seznámeni
s tímto programem jednání:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Zahájení
Ověření zápisu ze dne 5.8.2021
Kontrola plnění usnesení
Záležitosti organizační povahy
Diskuse
Závěr

K bodu 1. Zahájení
Starosta po provedeném přivítání přítomných poděkoval členům zastupitelstva za práci,
kterou vykonávají a přistoupil k dalšímu bodu programu.
K bodu 2. Ověření zápisu ze dne 5.8.2021
Starosta obce shrnul obsah veřejné schůze OZ ze dne 5.8.2021 s konstatováním, že zápis byl
ověřen /viz podpisy/ a odpovídá obsahu veřejného zasedání. Protože v předcházejícím
veřejném jednání byla diskusní připomínka pí. Boříkové k možnosti přistavení
velkoobjemového kontejneru – přistaven od 29.10.2021 do 1.11.2021.
K připomínce p. Duchka na kanalizaci „Kozí roh“ – k žádosti o dotaci ze dne 20.10.2021 –
neposkytnuto.
K bodu 3. Kontrola plnění usnesení
Pokračování na jednání v nedokončených akcích – kanalizace „Kozí roh“ – informace od pí.
Landové z KÚ Pk ze dne 20.10.2021, dotace neposkytnuta z důvodu vyčerpání finanční
alokace tohoto dotačního programu pro rok 2021.
K bodu 4. Záležitosti organizační povahy
V tomto bodu jednání starosta seznámil přítomné postupně se záležitostmi organizační
povahy jak níže uvedeno:
- kontrola usnesení z poslední veřejné schůze – starosta konstatoval, že vypracované usnesení
odpovídá náplni schůze ze dne 5.8.2021
- přijetí žádostí o umístění do DPS – p. Svoboda Jaroslav, Plichtice 60,, p. Denk Miroslav,
Třemošná 768 a Eva Marciová, Černíkov, Slavíkovice 53
- moštování - zahájeno 25.9.2021 s provozní dobou od 8.00 do 12.00hodin
- výsledky voleb - do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
- ČEZ distribuce - odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů
- změna stavu žádosti – dotace kanalizace Kozí roh - neposkytnuto
- nové stránky obce – dnem 2.11.2021 zprovozněny nové www stránky obce s mobilní
aplikací V OBRAZE od firmy Galileo. Pí. Malátová ve stručnosti seznámila přítomné
s provozem nových stránek.
- stav b.ú. ČS k 31.10.2021 =
6.925.714,09Kč
ČNB k 29.10.2021 =
632.345,04Kč

Zastupitelstvo souhlasí:
- s přijetím p. Svobody Jaroslava do DPS od 1.9.2021
- s přijetím pí. Marciové Evy do DPS od 1.11.2021
Výsledek hlasování: hlasů pro 4, proti 0, zdrželo se 0
Zastupitelstvo nesouhlasí:
-s přijetím p. Denka Miroslava do DPS
Výsledek hlasování: hlasů pro 4, proti 0, zdrželo se 0

Zastupitelstvo schvaluje:
- obecně závaznou vyhlášku o stanovení obecního systému odpadového hospodářství
- obecně závaznou vyhlášku o místním poplatku za komunální odpad
- směrnici k vedení pokladny
- smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene, č.p. 57 – přeložka NN
Výsledek hlasování: hlasů pro 4, proti 0, zdrželo se 0
Zastupitelstvo ukládá:
- starostovi dále jednat v akcích „kanalizace Kozí roh“, „kanalizace Vodotečský dvůr“ a
„most přes náhon řeky Úhlavy“
K bodu 5. Diskuse
starosta obce – poděkoval všem kteří se podílejí na zajištění provozu moštárny. Dále se
rozvinula diskuse ve věci zajištění vánočního stromu, uskuteční se 26.11.2021 od 17.00hodin.
Akci zajišťuje SDH s finanční podporou obce. Dále byla diskutována akce Mikulášské
nadílky, předpokládaný termín 3.12.2021 – zajišťuje Zdeněk Hlinka.
pí. Boříková – upozornila na potřebu řešení výjezdu z „vládní ulice“ na komunikaci I/27.
Bude provedeno ověření stavu na místě a následné řešení.
p. Duchek L. – dotaz na další řešení kanalizace Kozí roh. Starosta vysvětlil, že další postup
bude projednán s Ing. Kasalickým, s předpokladem dalšího kola podání žádosti o dotaci.
K bodu 6. Závěr
Protože nebylo dalších příspěvků do diskuse, starosta poděkoval přítomným za účast a
veřejné jednání ukončil.
Veřejné jednání ukončeno v 18.50.

Zapsala: Bradová J.

Ověřili: Duchek K., Burešová M.

