Zápis z veřejného zasedání OZ dne 6.5.2021
Jednání zahájil v 18.05 starosta obce p. Karásek /dále starosta/, přivítal přítomné a hosty na
1. veřejném jednání OZ v roce 2021. Připomněl, že veřejné zasedání plánované na 4.3.2021
nebylo možné uskutečnit z důvodu nucené neúčasti členů OZ. Na dnešním jednání je
přítomno 5 členů OZ, účetní obce a pečovatelka DPS, takže je toto usnášení schopné.
Přítomní byli seznámeni s tímto programem jednání:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Zahájení
Ověření zápisu ze dne 3.12.2020
Kontrola plnění usnesení
Rozpočtové opatření č.4 a 5 na rok 2020
Záležitosti organizační povahy
Diskuse
Závěr

K bodu 1. Zahájení
Starosta v úvodu jednání seznámil přítomné s konstatováním platných opatření pro občany od
3.5.2021
Poté bylo přistoupeno k jednání dle programu.
K bodu 2. Ověření zápisu ze dne 3.12.2020
Starosta obce shrnul obsah veřejné schůze OZ ze dne 3.12.2020 s konstatováním, že zápis byl
ověřen /viz podpisy/ a odpovídá obsahu veřejného zasedání.
K obsahu diskuse z posledního jednání OZ:
pí. Boříková – dotaz kalkulaci od správce kanalizace – AQUAŠUMAVA – objasněno
vysvětlením, že firma uzavírá hospodářský výsledek c červnu následujícího roku další
kalkulace bude v průběhu roku 2021
- „neinformovanost“ při asfaltování překopů na MK projednána se zástupcem firmy
ČEVAK, pí. Veselákovou
pí. Velíšková a p. Duchek - nesvítící stožáry veřejného osvětlení opraveny – p. Jánský
K bodu 3. Kontrola plnění usnesení
Pokračování na jednání v nedokončených akcích – kanalizace „Kozí roh“ – trvá vysvětlení
z předcházející veřejné schůze – podána žádost o dotaci – jak bude vyřízena?
Most-náhon – realizace této akce se jeví po akci „Kanalizace Kozí roh“.
K bodu 4. Rozpočtové opatření č.4 a 5 pro rok2020
Účetní Ing. Zdrahalová seznámila přítomné s uvedeným rozpočtovým opatřením:
č.4
příjmy celkem:
5.298.180,- Kč
výdaje celkem:
4.548.670,- Kč
celkem rozdíl:
749.510,- Kč
č.5

příjmy celkem:
výdaje celkem:
celkem rozdíl:

5.545.530,- Kč
4.781.570,- Kč
763.960,- Kč

K bodu 5. Záležitosti organizační povahy
V tomto bodu jednání starosta seznámíl 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 3.12.2020.
- roční výkaz o knihovně – výpůjčka v roce 202 = 290knih, v roce 2019 = 359knih
- EKO KOM – odměna za 4.Q r. 2020 = 6.057,86Kč
- cena vody pro r. 2021 = 48,00Kč (bez DPH), s DPH = 52,80Kč – stejná jako v r. 2020,
nájemné upraveno z 15.000,- na 13.250,-Kč
- volně pobíhající psi – na opakovaná upozornění reagováno dopisem (rozesláno na email
adresy)
- žádost o umístění do DPS – od p. Jiřího Tomana z Vacenovic
- havarijní stav TČ v DPS - provoz od roku 2004, výměna provedena dne 10.2.2021, cena
294.272,-Kč
- zpráva o stavu bezpečnosti – Policie ČR, OOP Švihov za rok 2020
- kontrola kotlů – plánované prohlídky na 11. a 12.5.2021- objednávky na č.t. 734442762 a
22.4.2021 na č.t. 608749989
- žádost o podporu Linky bezpečí – předložený požadavek na částku 2000,-Kč
- sběr problémových odpadů – bude uskutečněn dne 29.5.2021 od 11.00 do 11.30 u KD
- Centrum duševního zdraví Klatovy – v provozu od 1.1.2021, po-pá od 8.00 do 16.30 po
domluvě na č.t. 603111542
- pečovatelka místního DPS pí- Malátová – seznámila přítomné o dění v DPS s informací o
možnosti návštěv při dodržení stanovených podmínek.. Dále oznámila uvolnění bytu č.1 a
bytu č.7. Obsazení bytu č. 4 p Jiří Toman od 1.3.2021.
- stav b.ú. ČS k 30.4.2021 =
5.925.661,08Kč
ČNB k 30.4.2021 =
529.972,15Kč
Zastupitelstvo souhlasí:
- s výměnou tepelného čerpadla v DPS firmou Enerfin plus s.r.o. dle nabídky z 29.1.2021
- s objednávkou realitní služby RE/MAX na zprostředkování pronájmu části Kulturního
domu
- s ukončením nájemní smlouvy na byt č.1 – p. Vacek na jeho vlastní žádost k 31.3.2021
- s úpravou limitu pokladny ze 100.000,-Kč na 200.000,-Kč s termínem od 1.1.2021
Výsledek hlasování: hlasů pro 5, proti 0, zdrželo se 0
Zastupitelstvo nesouhlasí:
-s požadovanou podporou Linky bezpečí, z.s.
Výsledek hlasování: hlasů pro 5, proti 0, zdrželo se 0
Zastupitelstvo schvaluje:
- odměnu v částce 500,-Kč pro p. Laubeho za mimořádnou činnost c době nepřítomnosti
pečovatelky DPS
- obsah kroniky obce za rok 2020
- přijetí p. Jiřího Tomana do místního DPS s termínem od 1.3.2021
- zadat opravu poškození MK p.č.193/52 firmě TRANSMIX BETON s.r.o za cenu 190.872,Kč
- žádost o ukončení nájmu pí. Boženy Žákové na byt č.7 ke dni 30.4.2021 na vlastní žádost

- zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření ÚSC Červené Poříčí, IČO: 00573469 za rok
2020 s výsledkem, že nebyly zjištěny chyby a nedostatky (§ 10 odst. 3 písm. a) zákona č.
420/2004 Sb.)
- účetní závěrku obce za rok 2020
- závěrečný účet obce za rok 2020 bez výhrad
- výroční zprávu obce za rok 2020 dle InfZ
Výsledek hlasování: hlasů pro 5, proti 0, zdrželo se 0
Zastupitelstvo ukládá:
- starostovi dále jednat v nedokončených akcích
K bodu 6. Diskuse
pí. Boříková – dotaz na sběr problémových odpadů, zda bude i velkoobjemový odpad?
Odpověď – v loňském roce byl kontejner na velkoobjemový odpad přistaven 2x. V květnu
2021 bude pouze sběr problémových odpadů, předán leták.
p. Duchek – dotaz zda je možné pro potřebu SDH napustit na hřišti SDH cca 2m3 vody – lze
doporučeno v denní době
- dále upozornění na „zabrání“ části chodníku – práce na zámecké zdi. Projednáno se
správcem zámku – upozorní provádějící firmu
p. Kroupa – prodejce „zeleniny“ „zabírá“ část chodníku – zhoršená viditelnost z křižovatky.
Bude projednáno s prodávající na místě.
K bodu 7. Závěr
Protože nebylo dalších příspěvků do diskuse, starosta poděkoval přítomným za účast a
veřejné jednání ukončil.
Veřejné jednání ukončeno v 18.50

Zapsala: Burešová M.

Ověřili: Duchek K., Kmochová M.

