Usnesení z veřejné schůze OZ konané dne 3.12.2020
Obecní zastupitelstvo bere na vědomí:
64 kontrolu usnesení z poslední veřejné schůze
65 neposkytnutí dotace na „Kanalizaci Kozí roh“ z důvodu vyčerpání finanční alokace dotčeného
programu na rok 2020
66 EKO KOM odměna za3.Q r. 2020 = 6.038,40Kč
67 ČEZ – odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů do 15.11.2020
68 doporučení pro obyvatelstvo Plzeňského kraje v boji proti COVID-19 a mimořádné opatření

MZd ze dne 30.11.2020, usnesení vlády č. 1262 ze dne 30.11.2020
přijata žádost o umístění do DPS pro p. Antonína Radiče, MěÚ Klatovy
přijata žádost o umístění do DPS pro p.Vacek Jiří, Plzeň Slovany
přijata žádost o pronájem části KD p. Slavoj Skobla, Praha
rozpočtové opatření č.3 za rok 2020
příjmy celkem: 5.243.180,-Kč
výdaje celkem: 4.534.670,-Kč
celkem rozdíl:
708.510,-Kč
73 stav běžného účtu ČS k 30.11.2020 = 5.751.448,39Kč
stav běžného účtu ČNB k 30.11.2020 = 492.020,93Kč
69
70
71
72

Zastupitelstvo souhlasí:
74 s vyjádřením souhlasu k odstranění dřevin z pozemku parc.č. 91/1 dle požadavku pí. Jaroslavy
Faměrové
75 se zadáním objednávky Realitní kanceláři RE/MAX na zprostředkování pronájmu Spolkového
domu
76 se záměrem propojení skupinových vodovodů Nýrsko-Klatovy, Švihov, Přeštice,Dobřany a
Plzeňská aglomerace
77 s uzavřením smlouvy o nájmu prostoru sloužícího k podnikání a panem Petrem Kopřivou
78 s uzavřením smlouvy o nájmu služebního bytu s pí. Lenkou Kopřivovou
79 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:
80 s přijetím p. Antonína Radiče do DPS
Výsledek hlasování: hlasů pro 5, proti 0, zdrželo se 0
Zastupitelstvo schvaluje:
81 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
82 Plán financování obnovy vodovodů a kanalizací Červené Poříčí – aktualizace r. 2020
83 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
84 přihlášku pohledávky dlužníka Lancová Vendula, částka 780.364,74Kč
85 návrh rozpočtu obce pro rok 2021 a střednědobý výhled rozpočtu na 2021 – 2025
86 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
87 cenu vodného pro rok 2021 = 52,80Kč/m3 (cena 2020 = táž)
88 přijetí p. Jiřího Vacka do DPS
89 změnu platového zařazení na funkci „administrativní a spisový pracovník“ pro pí. Malátovou
Výsledek hlasování: hlasů pro 5, proti 0, zdrželo se 0

Usnesení č. 74 - 89 bylo schváleno

Obecní zastupitelstvo ukládá:
90 starostovi dále jednat v nedokončených akcích
91 starostovi SDH p. Duchkovi zajistit přípravu vozidla Ford na technickou prohlídku
Počet přítomných členů OZ: 5
Schůze zahájena v 18.05 a ukončena v 19.15
V Červeném Poříčí dne 3.12.2020

Zapsala: Burešová Miroslava
Ověřili: Kmochová Michaela, Duchek Karel

