Zápis z veřejného zasedání OZ dne 9.12.2021
Jednání zahájil již tradičně v 18.05 starosta obce p. Karásek /dále starosta/, přivítal přítomné a
hosty na 4. veřejném jednání OZ v roce 2021. Jednání jsou přítomni 5 členové OZ
pečovatelka DPS a účetní obce, takže je toto usnášení schopné. Přítomní byli seznámeni
s tímto programem jednání:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Zahájení
Ověření zápisu ze dne 3.11.2021
Kontrola plnění usnesení
Návrh rozpočtu na rok 2022 a střednědobý výhled rozpočtu na 2022 - 2026
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.
K bodu 2. Ověření zápisu ze dne 3.11.2021
Starosta obce shrnul obsah veřejné schůze OZ ze dne 3.11.2021 s konstatováním, že zápis byl
ověřen /viz podpisy/ a odpovídá obsahu veřejného zasedání.
Protože v předcházejícím veřejném jednání byla diskusní připomínka pí. Boříkové k řešení
výjezdu z „vládní ulice“ na komunikaci I/27, bylo provedeno ověření na místě samém Policií
ČR a shledáno, že není potřeba činit žádná opatření.
K připomínce p. Duchka na kanalizaci „Kozí roh“ – po vyhlášení dalšího kola dotačního
programu bude opětovně podána žádost o dotaci.
K bodu 3. Kontrola plnění usnesení
Pokračování na jednání v nedokončených akcích – kanalizace „Kozí roh“ – po vyhlášení
dalšího kola dotačního programu bude opětovně podána žádost o dotaci.
K bodu 4. Návrh rozpočtu na rok 2022 a střednědobý výhled rozpočtu na 2022 – 2026
Účetní obce Ing. Zdrahalová podrobně seznámila přítomné s návrhem rozpočtu obce na rok
2022 a střednědobým výhledem na léta 2022 až 2026. V průběhu prezentace byly vysvětleny
některé položky.
Rozdíl mezi příjmy a výdaji je -1.596.300,-Kč. Rozpočet je sestaven jako schodkový.
Plánovaný schodek je krytý finančními prostředky obce a předpokládanou investiční dotací.
K bodu 5. 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 3.11.2021
- dopravní obslužnost – finanční příspěvek na dopravní obslužnost pro rok 23022 = 10.519,Kč v roce 2021 = 10.252,-Kč
- moštování - zpracováno celkem 7.796kg ovoce

- vyřizování žádostí o existenci nadzemních a podzemních sítí – vyřizuje firma CNL INVEST
/www. zadosti.cz/
- očkování COVID-19 – v pátek 10. prosince bude v Kulturním domě ve Švihově probíhat od
10.00 do 11.00 hodin očkování proti nemoci COVID-19. Bude očkována jednodávková
vakcína Johnson nebo vakcína Pfizer i pro druhé a třetí přeočkování. Očkování se mohou
zúčastnit osoby od 16 let věku.
- stav b.ú. ČS k 30.11.2021 =
7.023.610,08Kč
ČNB k 30.11.2021 =
638.234,24Kč
Zastupitelstvo souhlasí:
- s navrženým převodem pozemků v k.ú. Červené Poříčí od Úřadu pro zastupování státu ve
věcech majetkových
Výsledek hlasování: hlasů pro 5, proti 0, zdrželo se 0
Zastupitelstvo schvaluje:
- návrh rozpočtu obce na rok 2022 a střednědobý výhled rozpočtu na 2022 - 2027
- finanční odměnu pro pí. Jitku Malátovou v částce1.500,-Kč za mimořádné pracovní úsilí
v DPS a 1.500,-Kč pro Ing. Zdrahalovou za kvalitně vedené účetnictví obce a 500,-Kč pro p.
Laubeho za spolupráci v DPS
- úpravu platových výměrů dle nařízení vlády č.420/2021 ze dne 23.11.2021 pro pí. Jitku
Malátovou a p. Jana Koláře
- dohodu o poskytnutí jednorázové slevy z ceny služby /papír-vráceno 950,-Kč/t bez DPH x
množství převzatého separovaného papíru v r. 2021/
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 6. Diskuse
starosta obce – poděkoval všem kteří se podíleli na zajištění rozsvícení vánočního stromu a
uspořádání mikulášské nadílky.
Přítomní byli dále seznámeni s výsledkem jednání se zástupkyní Zpč.KS ve věci četnosti
svozu komunálního odpadu. Bylo dohodnuto dodržení stávajících termínů svozu.
pí. Velíšková – dotaz proč nesvítí veřejné osvětlení na přechodech pro chodce – starosta
vysvětlil, že byl již učiněn pokus o odstranění závady – zjištěno, že firma která provádí
opravu neměla potřebný náhradní materiál
p. Velíšek – vznesen dotaz proč nejdou v zámku hodiny – bude projednáno s kastelánem
K bodu 7. Závěr
Protože nebylo dalších příspěvků do diskuse, starosta poděkoval přítomným za účast, popřál
příjemné prožití zbytku adventu, následných vánočních svátků a šťastný vstup do roku 2022.
Poté veřejné jednání ukončil.
Veřejné jednání ukončeno v 18.45

Zapsala: Bradová J.

Ověřili: Duchek K., Burešová M.

