Zápis z veřejného zasedání OZ dne 11.6.2020
Jednání zahájil v 18.05 starosta obce p. Karásek /dále starosta/, přivítal přítomné a hosty na 2.
veřejném jednání OZ v roce 2020. Jednání je přítomno 5 členů OZ a účetní obce, takže je toto
usnášení schopné. Dále jsou přítomni zástupci firmy ČEVAK /Ing.Leskovjanová a p.
Tureček/. Starosta požádal přítomné, aby v rozporu s programem přednostně vystoupili
zástupci firmy ČEVAK k projednání funkčnosti nové úpravny vody. Přítomní byli seznámeni
s tímto programem jednání:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Zahájení
Ověření zápisu ze dne 5.3.2020
Kontrola plnění usnesení
Informace zástupce ČEVAK
Rozpočtové opatření č.1 pro rok 2020
Záležitosti organizační povahy
Diskuse
Závěr

K bodu 1. Zahájení
Starosta po provedeném přivítání přítomných poděkoval členům zastupitelstva za práci,
kterou vykonávají a přistoupil k dalšímu bodu programu.
Protože hlavním bodem programu je projednání provozu nové úpravny vody, bylo slovo
předáno zástupcům firmy ČEVAK. Pan Tureček seznámil přítomné s historií výstavby nové
úpravny vody, zdůraznil nutnost tohoto počinu s ohledem na ztráty v přívodním potrubí ze
Švihova a potřebu vlastního zdroje. Ing. Leskovjanová se zabývala technologií procesu od
čerpání z vrtu až po odchod vody do vodovodního potrubí.
Na základě připomínky starosty obce byla konstatována nutnost dalšího zdokonalení
technologie kontroly provozu a přenos na pracoviště v Milencích.
Následně byla projednávána záležitost kvality vody do domácností. Byla vysvětlena a
zdůrazněna nutnost „odkalování“. Dále bylo přislíbeno monitorování výsledků odběrů
vzorků. Pro další jednání bylo přislíbeno vypracování spotřeby a kalkulace ceny vody.
V průběhu dalšího jednání bylo dohodnuto, že odkalování bude prováděno ve středu, čtvrtek a
v pátek, aby na sobotu a neděli byla větší pravděpodobnost „čisté“ vody.
K bodu 2. Ověření zápisu ze dne 5.3.2020
Starosta obce shrnul obsah veřejné schůze OZ ze dne 5.3.2020 s konstatováním, že zápis byl
ověřen /viz podpisy/ a odpovídá obsahu veřejného zasedání. Protože v předcházejícím
veřejném jednání byla diskusní připomínka pí. Boříkové k vysvětlení částky za odvádění a
čištění odpadních vod – bylo již vysvětleno zápisem z předcházejícího veřejného jednání.
Dotaz pí. Kroupové vysvětlen taktéž..
K bodu 3. Kontrola plnění usnesení
Pokračování na jednání v nedokončených akcích – kanalizace „Kozí roh“ – podána žádost o
dotaci z programu Plzeňského kraje.
Most-náhon – ukončeno stavební řízení. Předána kompletní projektová dokumentace.
V jednání je nutnost získání potřebné finance k pokrytí vyčíslených nákladů – cca
11.000.000Kč

K bodu 4. Rozpočtové opatření č.1 pro rok 2020
Účetní Ing. Zdrahalová seznámila přítomné s uvedeným rozpočtovým opatřením:
příjmy celkem:
4.900.800,- Kč
výdaje celkem:
4.534.670,- Kč
celkem rozdíl:
366.130,- Kč
K bodu 5. Plánované akce na rok 2020 – starosta zopakoval informace o dokončení akce
Vodní zdroj.
Kanalizace „Kozí roh“ – záležitost zajištění potřené dotace formou žádosti z programu
Plzeňského kraje.
Akce most-náhon je ve fázi dokončení stavebního řízení a předání projektové dokumentace.
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 5.3.2020
- návrh opatření obecné povahy – jedná se o změnu stanovení záplavového území vodního
toku řeky Úhlavy
- záležitosti o provozu Spolkového domu - ve středu 10.6.2020 oznámily pí. Boháčová st. a
Boháčová ml., že chtějí ukončit nájemní smlouvy k užívání nebytových a bytových prostor
Spolkového domu. Na místě bylo dohodnuto, že nájemní vztah bude ukončen k 30.6.2020. a
bude podána písemná žádost o ukončení nájemných vztahů. Starosta připomněl skutečnost, že
ke dni 10.6.2020 nejsou uhrazeny splátky za duben, květen a červen, celková částka 49.500,Kč.
- fakturace EKO-KOM za 1.Q r. 2020 = 5.244,-Kč, za celý rok 23019 = 22.724,-Kč
- poděkování hejtmana Plzeňského kraje-za spolupráci při zvládání složitého stavu s
koronavirem
- poděkování pí. Kovaříkové – za zhotovení roušek pro potřebu místního DPS
- informace ŘSD – o opravě vozovky I/27 firmou ROADFIN STAVBY s.r.o. od 27.6. do
14.8.2020
- Státní archiv v Plzni – napomenutí za neprovádění skartace dle § 74 odst. 10 zákona
- rozpočtové opatření č.1 – účetní Ing. Zdrahalová seznámila přítomné s obsahem
rozpočtového opatření v souladu s bodem 4
- stav b.ú. ČS k 31.5.2020 =
5.089.870,30Kč
ČNB k 29.5.2020 =
135.787,33Kč
Zastupitelstvo souhlasí:
- s účelovou dotací na činnost SZP Švihov na rok 2020 v částce 500,-Kč
- s možností, aby pan Tomáš Bošek odstranil 4ks smrků a 3ks borovic napadených kůrovcem
a odklidil zbytky klestí po loňské těžbě, vše v obecním lese par.č. 638/1. Vytěženou dřevní
hmotu použil jako protináhradu za vytvořenou pracovní činnost pro svoji potřebu.
Výsledek hlasování: hlasů pro 5, proti 0, zdrželo se 0
Zastupitelstvo nesouhlasí:
-s poskytnutím finanční podpory pro Linku bezpečí, z.s.
Výsledek hlasování: hlasů pro 5, proti 0, zdrželo se 0

Zastupitelstvo schvaluje:
- Dodatek č.4 smlouvy o nájmu a provozování vodohospodářské infrastruktury ze dne
25.6.1999
- cenu stočného pro rok 202 = 28,60Kč vč. DPH
- podání žádosti o dotaci z programu Plzeňského kraje na akci Kanalizace Kozí roh
- kalkulaci ceny vodného za rok 2019 = 55,36Kč vč. DPH
- zařazení území obce do územní působnosti Místní akční skupiny Pošumaví, zapsaný spolek
na programové období 2021 - 2027
Výsledek hlasování: hlasů pro 5, proti 0, zdrželo se 0
Zastupitelstvo ukládá:
- starostovi dále jednat v akcích „kanalizace Kozí roh“, „kanalizace Vodotečský dvůr“ a
„most přes náhon řeky Úhlavy“
K bodu 7. Diskuse
starosta obce – přijal připomínky několika občanů k záležitosti zhotovení bezbariérových
přístupů na chodníky z komunikace I/27 (přechody pro chodce) v rámci úpravy vozovky I/27.
Projednáno se zástupcem ŘSD Ing. Vydrou, dohodnuta schůzka na 15.6.2020 k upřesnění
požadavku a možností provedení.
pí. Boříková – upozornila na poruchu rozhlasu (hnízdo č.8). V této záležitosti se vyjádřili i
další občané. S firmou BÁRTEK ROZHLASY, s.r.o. dohodnuta „Rozšířená servisní
prohlídka“, termín bude upřesněn.
pí. Antonoviči –nebezpečně nahnutý smrk k vozovce I/27 - bude projednáno s vlastníkem
pozemku – STATEK SOBÉTICE s.r.o. Výsledek jednání oznámím.
pí. Hošťálková – zrušení telef. budky – zatím nebylo s kým jednat. Bude zjištěn majitel a
výsledek jednání bude oznámen.
K bodu 10. Závěr
Protože nebylo dalších příspěvků do diskuse, starosta poděkoval přítomným za účast a
veřejné jednání ukončil.
Veřejné jednání ukončeno ve 20.05

Zapsala: Bradová J.

Ověřili: Duchek K., Kmochová M.

