Usnesení z veřejné schůze OZ konané dne 6.5.2021
Obecní zastupitelstvo bere na vědomí:
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02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13

14

15

kontrolu usnesení z poslední veřejné schůze
roční výkaz o knihovně /výpůjčka 290 (r.2020=359)
EKO KOM odměna za 4.Q r. 2020 = 6.057,86Kč
cena vody pro r.2021 = 48,00Kč (bez DPH), s DPH = 52,80Kč (stejné jako v r.2020), nájemné
upraveno z 15.000,- na 13.250,-Kč
volně pobíhající psi
přijata žádost o umístění do DPS od p. Jiřího Tomana, Vacenovice
havarijní stav tepelného čerpadla IVT v DPS – výměna provedena dne 10.2.2021 (294.272,-Kč)
zpráva o stavu bezpečnosti – Policie ČR, OOP Švihov za r. 2020
kontrola kotlů 11. a 12.5.2021 č.t. 734442762 a 22.4.2021 na č.t. 608749989
žádost o podporu Linky bezpečí, z.s. (2.000,-Kč)
sběr problémových odpadů 29.5.2021 od 11.11 do 11.30 u KD
Centrum duševního zdraví Klatovy, č.t. 603111542
rozpočtové opatření č.4 za rok 2020
příjmy celkem: 5.298.180,-Kč
výdaje celkem: 4.548.670,-Kč
celkem rozdíl:
749.510,-Kč
rozpočtové opatření č.5 za rok 2020
příjmy celkem: 5.545.530,-Kč
výdaje celkem: 4.781.570,-Kč
celkem rozdíl: 763.960,-Kč
stav běžného účtu ČS k 30.4.2021 = 5.925.661,08Kč
stav běžného účtu ČNB k 30.4.2021=
529.972,15Kč

Zastupitelstvo souhlasí:
16 s výměnou tepelného čerpadla v DPS firmou Enerfin plus s.r.o. dle nabídky z 29.1.2021
17 s objednávkou realitní služby RE/MAX na zprostředkování pronájmu části Kulturního domu
18 s ukončením nájemní smlouvy na byt č.1 – p. Vacek na jeho vlastní žádost k 31.3.2021
19 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:
20 s požadovanou podporou Linky bezpečí, z.s.
Výsledek hlasování: hlasů pro 5, proti 0, zdrželo se 0
Zastupitelstvo schvaluje:
21 odměnu v částce 500,-Kč pro p. Laubeho za mimořádnou činnost v době nepřítomnosti
pečovatelky DPS
22 obsah kroniky obce za rok 2020
23 přijetí p. Jiřího Tomana do místního DPS s termínem od 1.3.2021
24 zadat opravu poškozené MK p.č. 193/52 firmě TRANSMIX BETON s.r.o. za cenu 190.872,76Kč
25 žádost o ukončení nájmu pí. Boženy Žákové na byt č.7 ke dni 30.4.2021 na vlastní žádost
26 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.)
27 účetní závěrku obce za rok 2020
28 závěrečný účet obce za rok 2020 bez výhrad
29 výroční zprávu obce za rok 2020 dle InfZ
Výsledek hlasování: hlasů pro 5, proti 0, zdrželo se 0

Usnesení č. 16 - 29 bylo schváleno

Obecní zastupitelstvo ukládá:
30 starostovi dále jednat v nedokončených akcích
Počet přítomných členů OZ: 5
Schůze zahájena v 18.05 a ukončena v 18.50
V Červeném Poříčí dne 6.5.2021

Zapsala: Bradová Jaroslava
Ověřili: Vaňková Michaela, Duchek Karel

