Zápis z veřejného zasedání OZ dne 5.3.2020
Jednání zahájil v 18.05 starosta obce p. Karásek /dále starosta/, přivítal přítomné u 1.
veřejného jednání OZ v roce 2020. Jednání je přítomno 5 členů OZ a účetní obce, takže je
toto usnášení schopné. Starosta dále poděkoval členům OZ za dochvilnost a docházku a
přítomným popřál příjemné jednání. Přítomní byli seznámeni s tímto programem jednání:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Zahájení
Ověření zápisu ze dne 12.12.2019
Kontrola plnění usnesení
Rozpočtové opatření č.6 pro rok 2019
Plánované akce na 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 účetní obce Ing. Zdrahalová
potřebuje dříve odejít, bylo pořadí programu upraveno.
K bodu 2. Ověření zápisu ze dne 12.12.2019
Starosta obce shrnul obsah veřejné schůze OZ ze dne 12.12.2019 s konstatováním, že zápis
byl ověřen /viz podpisy/ a odpovídá obsahu veřejného zasedání. Protože v předcházejícím
veřejném jednání byla diskusní připomínka pí. Boříková-kdy poteče „naše“ voda? Voda z
„našeho“ vrtu teče od kolaudace provedené dne 7.1.2020.
K bodu 3. Kontrola plnění usnesení
Pokračování na jednání v nedokončených akcích – jednání pokračují (akce Vodní zdroj –
dokončeno , finanční vypořádání ke dni 3.2.2020 připsán na účet obce doplatek z dotace
SFŽP = 960.140,-Kč.
Kanalizace „Kozí roh“ - ukončeno stavební řízení. V jednání je možnost získání potřebné
dotace pro pokrytí předběžných nákladů (7.031.601,-Kč).
Most-náhon – pokračuje stavební řízení.
K bodu 4. Rozpočtové opatření č.6 pro rok 2019
Účetní Ing. Zdrahalová seznámila přítomné s uvedeným rozpočtovým opatřením:
příjmy celkem:
7.536.520,- Kč
výdaje celkem:
6.983.400,- Kč
celkem rozdíl:
553.120,- Kč
K bodu 5. Plánované akce na rok 2020 – starosta zopakoval informace o akci Vodní zdroj.
Připomněl kontrolu SFŽP dne 26.2.2020 s kladným výsledkem, jehož důsledkem je konečné
finanční vypořádání dotace 3.000.000,-Kč.
Kanalizace „Kozí roh“ – záležitost zajištění potřené dotace.
Akce most-náhon je ve fázi probíhajícího stavebního řízení – zajišťuje firma INGEM a.s..

K bodu 10. 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 12.12.2019
- roční výkaz o knihovně – výpůjčka 359 knih – v roce 2019 vypůjčeno 273 knih
- zápis do 1. ročníku ZŠ a MŠ ve Švihově - bude dne 2.4.2020
- Tříkrálová sbírka – vybraná částka 7.720,-Kč (oproti loňským 7.890,-Kč) předána zástupci
Charity Klatovy-pí. Hofmannová
- spotřeba el. energie za el. energii jsme v roce 2019 zaplatili 224.431,48Kč
/r.2018=190.227,91Kč/
- sběr textilu – v roce 2019 vytříděno a zpracováno organizací TextilEco a.s. celkem 1.188kg
textilu
- fakturace EKO- KOM – za 4.Q r. 2019 se jedná o částku 5.489,50,-Kč
- zpráva Policie ČR – o stavu bezpečnostní situace a veřejného pořádku na teritoriu OOP
Švihov za rok 2019
- sběr problémových odpadů – se uskuteční v sobotu 23.5.2020 u kulturního domu v době
11.00 – 11.30
- rozpočtové opatření č.6 – účetní Ing. Zdrahalová seznámila přítomné s obsahem
rozpočtového opatření v souladu s bodem 4
- stav b.ú. ČS k 29.2.2020 =
3.989.026,68Kč
ČNB k 28.2.20120 =
158.657,33Kč
Zastupitelstvo souhlasí:
- s vyúčtováním nájemného ČEVAK za rok 2019 – doplatek = 16.114,-Kč
- že v souladu s § 11 zák.č. 250/2000 Sb. rozpočet obce na rok 2019 a střednědobý výhled
rozpočtu je zveřejněn na elektronické úřední desce Obecního úřadu Červené Poříčí
Výsledek hlasování: hlasů pro 5, proti 0, zdrželo se 0
Zastupitelstvo schvaluje:
-střednědobý výhled pro léta 2020 – 2024
- výroční zprávu obce za rok 2019 dle InfZ
- střednědobý výhled pro léta 2020 - 2024
- dohodu vlastníků provozně souvisejících vodovodů Švihov – Červené Poříčí
- účetní závěrku za rok 2019
- závěrečný účet obce za rok 2019 bez výhrad
- zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření ÚSC Červené Poříčí, IČO: 00573469 za rok
2019 s výsledkem, že nebyly zjištěny chyby a nedostatky (§ 10 odst. 3 písm. a) zákona č.
420/2004 Sb.)
- obsah kroniky obce za rok 2019
Výsledek hlasování: hlasů pro 5, proti 0, zdrželo se 0
Zastupitelstvo ukládá:
- starostovi dále jednat v nedokončených akcích
K bodu 9. Diskuse
starosta obce – připomněl termín 11.3.2020 kdy bude od 7.30 do 15.00 hodin vypnuta v celé
obci el. energie. Dále připomněl „Oznámení“ o možnosti kontroly pitné vody z nechráněných
zdrojů do 20.3.2020, možnost objednání na č.t. 607 093 028.

pí. Boříková – vznesla dotaz na vysvětlení částky za odvádění a čištění odpadních vod
starosta vysvětlil, že se jedná o výdaje k zajištění provozu ČOV (dohoda o provedení práce p.
Kroupa – běžná údržba ČOV) a náklady na opravy a udržování (výměna dmychadla na ČOV,
oprava kanalizační vpusti v komunikaci I/27 – součást kanalizace).
pí. Kroupová – dotaz na další jednání ve věci „p. Kroupa – p. Mironěnko“? Starosta
odpověděl, že oběma stranám doporučil vzájemnou toleranci a ohleduplnost. Záležitost
projednala Policie ČR, OO Švihov a předala k dalšímu jednání přestupkové komisi MěÚ
Klatovy.
K bodu 10. Závěr
Protože nebylo dalších příspěvků do diskuse, starosta poděkoval přítomným za účast a
veřejné jednání ukončil.
Veřejné jednání ukončeno v 18.55hodin

Zapsala: Bradová J.

Ověřili: Duchek K., Kmochová M.

