Usnesení z veřejné schůze OZ konané dne 10.3.2022
Obecní zastupitelstvo bere na vědomí:
kontrolu usnesení z poslední veřejné schůze
roční výkaz o knihovně výpůjčka 189 (r.2021=290)
EKO KOM odměna za 4.Q r. 2021 = 7.223,99Kč
cena vody pro r.2022 = 54.80Kč vč. DPH projednáno v ZO 16.12.2021, nájemné = 13.250,-Kč
cena stočného pro r. 2022 = 30.80Kčvč. DPH projednáno v ZO 16.12.2021
Tříkrálová sbírka 2022 – vybráno 7.610,-Kč a předáno Charitě Klatovy /r. 2020 = 7.720,-Kč/
podána informace z odpadového hospodářství obce podle § 60, odst. 4 zákona č. 541/2020 Sb. o
odpadovém hospodářství – od března 2022 budou zajišťovat Zpč. KS
08 Textil Eci – za r. 2021 odebráno 975kg textilu, nový kontejner Penguin Boxy
09 ukončení provozu kompostárna Červené Poříčí – Ing. Voráček Jan k 28.2.2022
10 zpráva o stavu bezpečnostní situace a veřejného pořádku na teritoriu OOP Švihov za rok 2021
11 požadavek na výměnu oken – Spolkový dům, předběžná nabídka od firmy NOVATEC
Fenster+Türen = na špaletová okna 515.659,-Kč a na plastová vnější okna s repasí vnitřních oken
= 394.010,-Kč. Konečné rozhodnutí bude upřesněno 14.3.2022 na místě samém
12 požadavek na opravu zastřešení – areál SDH. Vybrána nabídka firmy Pokrývačství Jan Míka, za
cenu 285.076,-Kč. SDH požádal o dotaci z programu KÚ Pk.
13 sběr problémových odpadů 21.5.2022, 11.00 – 11.30 u KD
14 rozpočtové opatření č.4 za rok 2021 /k 30.11.2021/ příjmy celkem: 4.389.760,-Kč
výdaje celkem: 6.473.770,-Kč
celkem rozdíl: -2.084.010,-Kč
15 rozpočtové opatření č.5 za rok 2021 /k 31.12.2021/ příjmy celkem: 4.789.260,-Kč
výdaje celkem: 6.498.290,-Kč
celkem rozdíl: -1.709.030,-Kč
16 stav běžného účtu ČS k 28.2.2022 = 7.666.122,73Kč
stav běžného účtu ČNB k 28.2.2022=
655.851,84Kč
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Zastupitelstvo souhlasí:
17 s přijetím p. Radka Kašpara k pracovnímu zařazení ISCO 96131 – dělník pro čištění města pro
úklid v Červeném Poříčí od 1.2.2022
Výsledek hlasování: hlasů pro 6, proti 0, zdrželo se 0
Zastupitelstvo schvaluje:
18 na základě kalkulace vodného roku 2021 – vodné pro rok 2022 = 54.80Kč vč. DPH
19 na základě kalkulace stočného roku 2021 – stočné pro rok 2022 = 30,80Kč vč. DPH
20 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.)
21 účetní závěrku obce za rok 2021
22 výroční zprávu obce za rok 2021 dle InfZ
23 závěrečný účet obce za rok 2021 bez výhrad
24 schválený rozpočet obce na rok 2022
25 střednědobý výhled obce Červené Poříčí na 2022 – 2027
26 vyúčtování nájemného k provozování vodohospodářské infrastruktury v roce 2021 – doplatek
84.325,- Kč
Výsledek hlasování: hlasů pro 6, proti 0, zdrželo se 0
Usnesení č. 18 - 26 bylo schváleno

Obecní zastupitelstvo ukládá:
28 starostovi dále jednat v nedokončených akcích
29 starostovi spolupracovat na opravě střechy areálu SDH
30 starostovi zajistit opravu oken Spolkového domu
Počet přítomných členů OZ: 6
Schůze zahájena v 18.05 a ukončena v 19.20

V Červeném Poříčí dne 10.3.2022

Zapsala: Bradová Jaroslava
Ověřili: Vaňková Michaela, Duchek Karel

