Zápis z veřejného zasedání OZ dne 19.5.2022
Jednání zahájil již tradičně v 18.05 starosta obce p. Karásek /dále starosta/, přivítal přítomné a
hosty na 2. veřejném jednání OZ v roce 2022. Jednání je přítomno 5 členů OZ, pečovatelka
DPS a účetní obce, takže je toto usnášení schopné. Přítomní byli seznámeni s tímto
programem jednání:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Zahájení
Ověření zápisu ze dne 10.3.2022
Kontrola plnění usnesení
Záležitosti organizační povahy
Záměr směny pozemků
Diskuse
Závěr

K bodu 1. Zahájení
Starosta po provedeném přivítání přítomných přistoupil k dalšímu bodu programu.
K bodu 2. Ověření zápisu ze dne 10.3.2022
Starosta obce shrnul obsah veřejné schůze OZ ze dne 9.12.2021 s konstatováním, že zápis byl
ověřen /viz podpisy/ a odpovídá obsahu veřejného zasedání. Zapisovatelka předcházející
veřejné schůze pí. Bradová je přítomna dnešnímu jednání a souhlasí s pověřením k zápisu
dnešního jednání. Stejně tak i přítomní p. Duchek a pí. Vaňková jsou přítomni a zajistí
ověření zápisu z dnešního jednání. Protože v předcházejícím veřejném jednání byly
diskutované připomínky pí. Boříkové již vysvětleny, není potřeba se k těmto záležitostem
vracet. Stejně tak byla vysvětlena diskusní připomínka pí. Kroupové k úhradě poplatků za
svoz komunálního odpadu z čp. 8.
K bodu 3. Kontrola plnění usnesení
Pokračování na jednání v nedokončených akcích – kanalizace „Kozí roh“ – podána žádost o
dotaci z programu KÚ Pk.
Ve stadiu příprav je záležitost výměny oken Spolkového domu.
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 10.3.2022
- zákaz provozu kotlů – které nesplňují emisní třídu 3 – původně stanovený termín od
1.9.2022 posunut o dva roky
- EKO KOM – odměna za tříděný odpad za 1.Q r. 2022 = 6.200,-Kč
- nebylo vyhověno - žádosti o dotaci na opravu střechy areálu SDH
- informace SFŽP – program kotlíkové dotace – seznámení s programem SFŽP
- informace o návrhu územního využití - pozemků za pivovarem
- informace firmy PRIMAGAS s.r.o. – o nulovém odběru plynu s pronajatého zásobníku
- stav b.ú. ČS k 30.4.2022 =
7.569.915,57Kč
ČNB k 29.4.2022 =
680.354,53K

Zastupitelstvo souhlasí:
- s přijetím p. Radka Kašpara k pracovnímu zařazení manipulační dělník, č.kategorie: 1.06.10
pro potřebnou činnost v Červeném Poříčí od 1.3.202
-s úpravou limitu pokladny z 200.000,-Kč na 250.000,-Kč s termínem od 1.3.2022
- se zveřejněním záměru o směně pozemků parc.č.802/9 o výměře 101m2, prc.č. 802/10 o
výměře 1m2 a parc.č. 25/4 o výměře 22m2 v k.ú. Červené Poříčí za kupní cenu 50,-Kč/m2 za
podmínek, které tvoří přílohu tohoto zápisu s tím, že přednostně budou pozemky směněny
zájemci, který v současné době již o směnu požádal
-s přidělením účelové dotace na dopravní obslužnost Plzeňskému kraji IČ 70890366. se
sídlem Škroupova 18, 306 13 Plzeň na rok 2022 ve výši 10.516,-Kč
-s vyúčtováním opravy střechy areálu SDH za cenu 258.076,-Kč
Výsledek hlasování: hlasů pro 5, proti 0, zdrželo se 0
Zastupitelstvo nesouhlasí:
-s požadovanou podporou Linky bezpečí, z.s. v částce 2.000,-Kč
Výsledek hlasování: hlasů pro 5, proti 0, zdrželo se 0
Zastupitelstvo schvaluje:
- návrh smlouvy o smlouvě budoucí – stavba „Lhovice, KT – NN“
- Plán financování obnovy vodovodů a kanalizací na období 2022 až 2031 AKTUALIZACE
2021
- zakoupení zahradního traktůrku pro potřebu úklidu v obci
Výsledek hlasování: hlasů pro5, proti 0, zdrželo se 0
Zastupitelstvo ukládá:
- starostovi dále jednat v dosud nedokončených a předpokládaných akcích
K bodu 5. Záměr směny pozemků
- vysvětleno v předcházejícím jednání
K bodu 6. Diskuse
starosta obce - zopakoval termín 21.5.2022 pro sběr problémových odpadů
pí. Boříková – opakovaně upozornila na potřebu řešení výjezdu z „vládní ulice“ na
komunikaci I/27. Bylo požádáno o písemné vyjádření ze strany Policie ČR.
p. Nový, Hejlíček, Brada, Pech – důrazné upozornění na kvalitu vody – projednáno se
zástupcem společnosti ČEVAK a.s.. Dne 20.5.2022 bylo prováděno „odkalování“ v dolejší
části obce. Dále dohodnuto s pí. Veselákovou, že dodá starostovi nádobky pro odběr
„znečištěné“ vody pro následný rozbor. Společnost ČEVAK a.s. se zavazuje k důslednému
sledování této záležitosti.
p. Nový a p. Hejlíček – upozornění na vhodnost kamerového záznamu sledování prostoru
kontejnerů na komunální odpad. V době co nejbližší bude jednáno s odbornou firmou.
K bodu 6. Závěr
Protože nebylo dalších příspěvků do diskuse, starosta poděkoval přítomným za účast a
veřejné jednání ukončil.
Veřejné jednání ukončeno v 19.20
Zapsala: Bradová J.

Ověřili: Duchek K., Vaňková M.

