Zápis z veřejného zasedání OZ dne 10.3.2022
Jednání zahájil již tradičně v 18.05 starosta obce p. Karásek /dále starosta/, přivítal přítomné a
hosty na 1 veřejném jednání OZ v roce 2022. Jednání je přítomno 6 členů OZ, pečovatelka
DPS a účetní obce, takže je toto usnášení schopné. Přítomní byli seznámeni s tímto
programem jednání:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Zahájení
Ověření zápisu ze dne 9.12.2021
Kontrola plnění usnesení
Záležitosti organizační povahy
Diskuse
Závěr

K bodu 1. Zahájení
Starosta po provedeném přivítání přítomných poděkoval členům zastupitelstva za práci,
v loňském roce a přistoupil k dalšímu bodu programu.
K bodu 2. Ověření zápisu ze dne 9.12.2021
Starosta obce shrnul obsah veřejné schůze OZ ze dne 9.12.2021 s konstatováním, že zápis byl
ověřen /viz podpisy/ a odpovídá obsahu veřejného zasedání. Protože v předcházejícím
veřejném jednání byla diskusní připomínka pí. Boříkové k výjezdu z „vládní ulice“ bylo
konstatováno, že tato záležitost byla dostatečně vysvětlena na schůzi dne 9.12.2021 se
závěrem , podpořeným Policií ČR, že není potřeba činit žádná opatření.
K připomínce pí. Velíškové na neosvětlené přechody pro chodce – oprava provedena.
K připomínce p. Velíška na nefunkční zámecké hodiny – vysvětlení podal p. Velíškovi
správce zámku p. Čermák.
K bodu 3. Kontrola plnění usnesení
Pokračování na jednání v nedokončených akcích – kanalizace „Kozí roh“ – vyhlášeno nové
kolu dotace od 1.3.2022. V současné době se zpracovávají podklady pro podání žádosti o
dotaci.
K bodu 4. Záležitosti organizační povahy
V tomto bodu jednání starosta seznámil 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 9.12.2021
- roční výkaz o knihovně – výpůjčka 189 knih v roce 2021 byla výpůjčka 290 knih
- EKO KOM – odměna za tříděný odpad za 4.Q r. 2021 = 7.223,99Kč
- cena vody pro rok 2022 = 54,80Kč vč. DPH, projednáno v ZO 16.12.2021, nájemné
zůstává v částce 13.250,-Kč
- cena stočného pro rok 2022 = 30.80Kč vč. DPH, projednáno v ZO 16.12.2021
- Tříkrálová sbírka 2022 -vybráno 7.610,-Kč a předáno zástupcům Charity Klatovy /r. 2021
= 7.720,-Kč/
- informace z odpadového hospodářství za r.2021 – podána informace podle § 60, odst. 4
zákona č. 541/2020 Sb.o odpadovém hospodářství – od března 2022 budou zajišťovat Zpč.

KS
- Textil Eci – za rok 2021 odebráno 975kg textilu, bude přistaven nový kontejner Penguin
Boxy
- ukončení provozu kompostárny Červené Poříčí – Ing. Voráček Jan oznámil ukončení
provozu kompostárny Červené Poříčí k 28.2.2022.
Je zajištěno přistavení nového kontejneru od Zpč. KS se stejným provozem
- zpráva o stavu bezpečnostní situace a veřejného pořádku na teritoriu OOP Švihov za rok
2021 – přečteno – bez připomínek
- požadavek na výměnu oken – Spolkový dům, předběžná nabídka od firmy NOVATEC
Fenster+Thüren . Na špaletová okna za částku 515.659,-Kč pro 14 oken a na plastová vnější
okna s repasí vnitřních oken za částku 394.010,-Kč pro 14kusů oken
- požadavek na opravu zastřešení – areál SDH. Vybrána firma „Pokrývačství Míka Jan“, za
cenu 285.076,-Kč.
- sběr problémových odpadů - 21.5.2022 od 11.oo do 11.3o hodin před KD
- rozpočtové opatření č.4 za rok 2021 /k 30.11.2021/ příjmy celkem: 4.389.760,-Kč
- rozpočtové opatření č.5 za rok 2021 /k 31.12.2021/

- stav b.ú. ČS k 28.2.2022 =
ČNB k 28.2.2022 =

výdaje celkem: 6.473.770,-Kč
celkem rozdíl: -2.084.010,-Kč
příjmy celkem: 4.789.260,-Kč
výdaje celkem: 6.498.290,-Kč
celkem rozdíl: -1.709.030,-Kč

7.666.122,73Kč
655.851,84Kč

Zastupitelstvo souhlasí:
- 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:
- na základě kalkulace vodného roku 2021 – vodné pro rok 2022 v částce 54,80Kč/m3
- na základě kalkulace stočného roku 2021 – stočné pro rok 2022v částce 30,80Kč/m3
- zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření ÚSC Červené Poříčí, IČO 00573469 za rok
2021s výsledkem, že nebyly zjištěny chyby a nedostatky (§ 10 odst. 3 písm. a) zákona č.
420/2004 Sb.)
-účetní závěrku obce za rok 2021
- výroční zprávu obce za rok 2021 dle InfZ
- závěrečný účet obce za rok 2021 bez výhrad
- schválený rozpočet obce na rok 2022
- střednědobý výhled obce Červené Poříčí na 2022 – 2027
-vyúčtování nájemného k provozování vodohospodářské infrastruktury v roce 2021 –
plynoucí doplatek 84.325,-Kč k zachování vodného pro rok 2022 ve výši 54,80Kč/m3
Výsledek hlasování: hlasů pro 6, proti 0, zdrželo se 0
Zastupitelstvo ukládá:
- starostovi dále jednat v akcích „kanalizace Kozí roh“, „kanalizace Vodotečský dvůr“ a
„most přes náhon řeky Úhlavy“
- starostovi spolupracovat na akci „oprava střechy areálu SDH“
- starostovi zajistit opravu oken Spolkového domu

K bodu 5. Diskuse
starosta obce - seznámil přítomné s předpokladem zpřístupnění prostor státního zámku
v průběhu měsíce dubna 2022.
pí. Boříková – opakovaně upozornila na potřebu řešení výjezdu z „vládní ulice“ na
komunikaci I/27. Bylo provedeno ověření na místě samém Policií ČR a shledáno, že není
potřeba činit jakákoliv opatření (oznámeno na zasedání 9.12.2021). Na uvedený dotaz nebylo
z pléna přítomných veřejného zasedání žádných připomínek ani požadavků proti tomuto
závěru.
pí. Boříková – vyjádřila nespokojenost se stávajícím stavem ve věci svozu a výši poplatku za
komunální odpad. Bylo poukázáno na platnou vyhlášku, schválenou dne 3.11.2021. V další
rozsáhlé diskusi o této záležitosti bylo poskytnuto potřebné vysvětlení.
pí. Boříková poukázala na nesprávně osazenou dopravní značku při výjezdu z „vládní ulice“ –
opraveno dne 11.3.2022.
pí. Boříková dále vznesla dotaz na procentuální vysvětlení doplatku pro firmu Čevak za
loňské vyúčtování provozu vodohospodářské infrastruktury. Vysvětleno ke spokojenosti
dotazované s odkazem na doklad „vyúčtování nájemného“ ze dne 4.3.2022. Doklad uložen na
OÚ.
pí. Kroupová. – vznesla dotaz na úhradu poplatků za svoz komunálního odpadu z čp. 9.
Poskytnutým vysvětlení ze strany právního zástupce se jeví jako neetické požadovat poplatek
za službu, kterou obec pro čp. 9 neposkytuje. Na likvidaci odpadu vlastním způsobem byli
vlastníci nemovitosti ústně upozorněni. Dne 11.3.2022 projednáno a respektováno vlastníky
čp. 9 nařízení dané OZV č.1/2021 o místním poplatku za obecní systém odpadového
hospodářství.
K bodu 6. Závěr
Protože nebylo dalších příspěvků do diskuse, starosta poděkoval přítomným za účast a
veřejné jednání ukončil.
Veřejné jednání ukončeno v 19.40

Zapsala: Bradová J.

Ověřili: Duchek K., Burešová M.

