Zápis z veřejného zasedání OZ dne 3.12.2020
Jednání zahájil v 18.05 starosta obce p. Karásek /dále starosta/, přivítal přítomné a hosty na
4. veřejném jednání OZ v roce 2020. Jednání je přítomno 5 členů OZ, účetní obce a
pečovatelka DPS, takže je toto usnášení schopné.
V samém úvodu jednání starosta vyzval přítomné k povstání a uctění památky zesnulého
Miroslava Brady minutou ticha. V krátkosti vzpomněl na mnohé, co zesnulý udělal pro obec
a většinu z nás.
Poté představil nové nájemce Spolkového domu – manžele Petra a Lenku Kopřivových. Noví
nájemci seznámili přítomné s účelem jejich podnikání.
Přítomní byli seznámeni s tímto programem jednání:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Zahájení
Ověření zápisu ze dne 4.9.2020
Kontrola plnění usnesení
Předání Spolkového domu
Rozpočtové opatření č.2 pro rok 2020
Záležitosti organizační povahy
Diskuse
Závěr

K bodu 1. Zahájení
Starosta v úvodu jednání seznámil přítomné s doporučením Plzeňského kraje v boji proti
COVID-19, s mimořádným opatřením MZd ze dne 30.11.2020 a usnesením vlády č. 1262 ze
dne 30.11.2020
Poté bylo přistoupeno k jednání dle programu.
K bodu 2. Ověření zápisu ze dne 4.9.2020
Starosta obce shrnul obsah veřejné schůze OZ ze dne 4.9.2020 s konstatováním, že zápis byl
ověřen /viz podpisy/ a odpovídá obsahu veřejného zasedání.
K obsahu diskuse z posledního jednání OZ:
pí. Boříková – dotaz na další využití „masérny“ – po domluvě s pí. Novou a nájemcem – lze
provozovat
K bodu 3. Kontrola plnění usnesení
Pokračování na jednání v nedokončených akcích – kanalizace „Kozí roh“ – trvá vysvětlení
z předcházející veřejné schůze
Most-náhon – realizace této akce se jeví po akci „Kanalizace Kozí roh“.
K bodu 4. Rozpočtové opatření č.3 pro rok2020
Účetní Ing. Zdrahalová seznámila přítomné s uvedeným rozpočtovým opatřením:
příjmy celkem:
5.243.180,- Kč
výdaje celkem:
4.534.670,- Kč
celkem rozdíl:
708.510,- Kč

K bodu 5. Návrh rozpočtu na rok 2021 a střednědobý výhled rozpočtu na 2021-2025
Účetní Ing. Zdrahalová seznámila přítomné s návrhem rozpočtu na rok 2021 po jednotlivých
položkách. Protože k návrhu rozpočtu nebylo připomínek, stává se tímto po jeho schválení
rozpočtem na rok 2021.
Rozdíl mezi příjmy a výdaji je -2.121.007,-Kč. Rozpočet je sestaven jako schodkový.
Plánovaný schode je krytý finančními prostředky obce a předpokládanou investiční dotací.
Účetní dále seznámila přítomné se střednědobým výhleden rozpočtu na léta 2021-2025.
K bodu 6. 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 4.9.2020.
- neposkytnutí dotace na kanalizaci „Kozí roh“ – z důvodu vyčerpání finanční alokace
dotčeného programu pro rok 2020
- EKO KOM – odměna za 3.Q r. 2020 = 6.038,40Kč
- ČEZ – odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů do 15.11.2020
- přijata žádost – o umístění do DPS pro p. Antonína Radiče, MěÚ Klatovy
- žádost o poskytnutí nájmu – do DPS p. Vacek Jiří
- přijata žádost - o pronájem části kulturního domu za účelem skladování nábytku od p.
Slavoje Skobly z Prahy
- rozpočtové opatření č.3 – účetní Ing. Zdrahalová seznámila přítomné s obsahem
rozpočtového opatření v souladu s bodem 4
- pečovatelka místního DPS pí- Malátová – seznámila přítomné o dění v DPS s informací o
možnosti návštěv při dodržení stanovených podmínek.. Dále oznámila obsazení bytu č.1
novým seniorem – p. Vackem Jiřím.
- stav b.ú. ČS k 30.11.2020 =
5.751.448,39Kč
ČNB k 30.11.2020 =
492.020,93Kč
Zastupitelstvo souhlasí:
- s vyjádřením souhlasu k odstranění dřevin z pozemku perc.č. 91/1 dle požadavku pí.
Jaroslavy Faměrové
- se zadáním objednávky Realitní kanceláři RE/MAX na zprostředkování pronájmu
Spolkového domu
- se záměrem propojení skupinových vodovodů Nýrsko-Klatovy,Švohov,Přeštice,Dobřany a
Plzeňská aglomerace
- s uzavřením smlouvy o nájmu prostoru sloužícího k podnikání s panem Petrem Kopřivou
- s uzavřením smlouvy o nájmu služebního bytu s pí. Lenkou Kopřivovou
- s provedením asfaltování překopů v ploše 36m2 za cenu 110.000,-Kč bez DPH
Výsledek hlasování: hlasů pro 5, proti 0, zdrželo se 0
Zastupitelstvo nesouhlasí:
-s přijetím p. Antonína Radiče do DPS. Jmenovaný nesplňuje podmínky pro přijetí.
Výsledek hlasování: hlasů pro 5, proti 0, zdrželo se 0
Zastupitelstvo schvaluje:
- prodej pozemku par.č. 91/9 o výměře 626m2 panu Ladislavu Duchkovi, Červené Poříčí 35 za
cenu v místě obvyklou 25,-Kč/m2 s tím, že kupující uhradí náklady na sepsání smlouvy a
vklad do katastru nemovitostí
- Plán financování obnovy vodovodů a kanalizací Červené Poříčí – aktualizace r. 2020

- finanční odměnu pro pí. Jitku Malátovou v částce 1.500,-Kč za mimořádné pracovní úsilí
v DPS a 1.500,-Kč pro pí. Ing. Zdrahalovou za kvalitně vedené účetnictví obce
- přihlášku pohledávky dlužníka Vendula Lancová – částka 780.364,74Kč
- návrh rozpočtu obce pro rok 2021 a střednědobý výhled rozpočtu na 2021 – 2025
- ceník Zpč. komunálních služeb na rok 2021- známky na popelnice – 1xtýdně = 2.800,
kombinovaný = 2.400,-,1x14dní = 1.850,-, 1xměsíc = 1.000,-, jednoráz. = 100,-Kč
- cenu vodného pro rok 2021 – 52,80Kč/m3 – cena v roce 202 = táž
- přijetí p. Jiřího Vacka do místního DPS s umístěním v bytě č.1 od 1.12.2020
- změnu platového zařazení na funkci „administrativní a spisový pracovník“ pro pí. Jitku
Malátovou od 1.12.2020
Výsledek hlasování: hlasů pro 5, proti 0, zdrželo se 0
Zastupitelstvo ukládá:
- starostovi dále jednat v nedokončených akcích
- starostovi SDH p. Duchkovi zajistit přípravu vozidla Ford na technickou prohlídku
K bodu 7. Diskuse
pí. Boříková – dotaz na objasnění roční kalkulace od správce kanalizace – AQUAŠUMAVA.
Projednáno dne 4.12.2020 s Ing. Kasalickým, který objasnil, že jejich firma „uzavírá
hospodářský výsledek“ v červnu následujícího roku. Z tohoto důvodu byla kalkulace
projednána na veřejném zasedání již dne 11.6.2020.
- dále upozornila na neinformovanost před asfaltováním překopů na místních
komunikacích. Projednáno se zástupcem firmy ČEVAK.
pí. Velíšková – upozornila na nesvítící stožár veřejného osvětlení na křižovatce.
p. Duchek – upozornil na nesvítící stožár veřejného osvětlení u pivováru
K bodu 8. Závěr
Protože nebylo dalších příspěvků do diskuse, starosta poděkoval přítomným za účast a
veřejné jednání ukončil.
Veřejné jednání ukončeno v 19.15hodin

Zapsala: Burešová M.

Ověřili: Duchek K., Kmochová M.

