Zápis z veřejného zasedání OZ dne 4.9.2020
Jednání zahájil v 18.05 starosta obce p. Karásek /dále starosta/, přivítal přítomné a hosty na 3.
veřejném jednání OZ v roce 2020. Jednání je přítomno 5 členů OZ, účetní obce a pečovatelka
DPS, takže je toto usnášení schopné. Přítomní byli seznámeni s tímto programem jednání:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Zahájení
Ověření zápisu ze dne 11.6.2020
Kontrola plnění usnesení
Předání Spolkového domu
Rozpočtové opatření č.2 pro rok 2020
Záležitosti organizační povahy
Diskuse
Závěr

K bodu 1. Zahájení
Starosta v úvodu jednání seznámil přítomné s opatřením MV ČR č.j. MV-137645-1/ODK2020 ze dne 31.8.2020, týkající se zasedání zastupitelstev od 1.9.2020 .
Poté bylo přistoupeno k jednání dle programu.
K bodu 2. Ověření zápisu ze dne 11.6.2020
Starosta obce shrnul obsah veřejné schůze OZ ze dne 11.6.2020 s konstatováním, že zápis byl
ověřen /viz podpisy/ a odpovídá obsahu veřejného zasedání.
K obsahu diskuse z posledního jednání OZ:
pí. Boříková – upozornění na poruchu rozhlasu (hnízdo č.8) – starosta vysvětlil, že bylo
učiněno objednání a provedení rozšíření servisní prohlídky celého systému rozhlasu,
provedeno ke dni 17.7.2020 formou BÁRTEK ROZHLASY, s.r.o. za cenu 29.959,60.
Rozhlas přezkoušen – v pořádku.
pí. Antonoviči – nebezpečně nahnutý smrk k vozovce I/27 – projednáno se zástupcem
vlastníka pozemku – Statek Sobětice s.r.o. O dalším postupu se dohodne s pí. Antonovičovou.
Ověřeno – dohodnuto.
pí. Hošťálková – zrušení telef. budky – předána informace od odpovědného likvidátora – bude
odstraněno dle harmonogramu v říjnu 2020
K bodu 3. Kontrola plnění usnesení
Pokračování na jednání v nedokončených akcích – kanalizace „Kozí roh“ – podané žádosti o
dotaci z programu Plzeňského kraje nebylo vyhověno. Konzultací s odpovědnou pracovnicí
KÚ Pk Ing. Landovou doporučeno požádat znovu, po vyhlášení dotačního programu v roce
2021.
Most-náhon – ukončeno stavební řízení. Předána kompletní projektová dokumentace.
Realizace této akce se jeví po akci „Kanalizace Kozí roh“.
K bodu 4. Předání Spolkového domu
Starosta seznámil přítomné s postupem jednání v této záležitosti. Ke dni 30.6.202 byly na
žádost pí. Boháčové (v zastoupení pí. Lancové) ukončeny nájemní smlouvy na byt a
restauraci. K předání klíčům objektu došlo dne 10.8.2020. Po vyklizení nepotřebného
inventáře (provedli členové SDH) a kontrole vybavení restaurace (zajistili členové

zastupitelstva) byla provedena výmalba a oprava interiéru bytu, chodeb, spolkových prostorů
a částečná výmalba hospody za částku 38.630.-Kč ke dni 31.8.2020. Vyklizený nepotřebný
inventář byl odvezen velkoobjemovým kontejnerem.
Generální úklid celého objektu je dohodnut s firmou RISS COMPANY s.r.o. na den
10.9.2020 za částku 38.720,-Kč.
Možnost dalšího užívání celého objektu bude projednána s realitní kanceláří. Do celkového
uzavření této záležitosti lze využívat fit. centrum a masérnu.
Celá záležitost je řešena právní cestou advokátní kanceláří Mgr. Alena Králová.
K bodu 5. Rozpočtové opatření č.2 pro rok2020
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 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 11.6.2020
- opatření MV ČR ke konání zastupitelstev –- poukázáno již v zahájení
- ukončení nájemních smluv - Spolkový dům ke dni 30.6.2020, předání klíčů ke dni
10.8.2020 (podrobně v bodě 4.
- EKO KOM – odměna za 2.Q r. 202 = 6.094,60Kč
- skartační řízení – předáno a vyřízeno st.okr.archiv v Klatovech
- poškození zab. ústředny v DPS – po bouřce ze dne 17.8.2020 ústředna poškozena. Protože
se jedná o „starý“, neopravitelný typ ústředny (HESTIA 915), bude nahrazena novou za
předpokládanou cenu 17.335,-Kč
- žádost p. Duchka Ladislava – o koupi části pozemku z par.č. 91/1. Jedná se o již zaměřený
pozemek par.č. 92/9 o výměře 626m2, který jmenovaný hodlá využít k uskladnění dřeva na
vytápění a uložení hospodářských potřeb
- ČEZ - plánované přerušení dodávky elektřiny dne 24.9.2020 od 7.30 do 15.30hodin
- rozpočtové opatření č.2 – účetní Ing. Zdrahalová seznámila přítomné s obsahem
rozpočtového opatření v souladu s bodem 5
- pečovatelka místního DPS pí- Malátová – seznámila přítomné o dění v DPS s výzvou o
omezení návštěv a cestování ubytovaných seniorů. Dále oznámila trvalé neobsazení bytu č.1.
- stav b.ú. ČS k 31.8.2020 =
5.465.958,69Kč
ČNB k 31.8.2020 =
475.028,33Kč
Zastupitelstvo souhlasí:
- s osazením telemetrické stanice na úpravně vody za částku 36.179,-Kč
- se zveřejněním záměru na pronájem objektu Spolkového domu za podmínek dle dohody
- s výmalbou a opravou interiéru bytu, chodeb, spolkových prostorů a s částečnou výmalbou
restaurace Spolkového domu za cenu 38.630,-Kč
- s výměnou zab. ústředny v DPS za podmínek daných INVESTTELEM za cenu 17.335,-Kč
- se zadáním úklidu Spolkového domu firmě RISS COMPANY s.r.o. za předpokládanou cenu
38.720Kč
- se zveřejněním záměru o prodeji pozemku par.č. 91/9 o výměře 626m2 v k.ú. Červené Poříčí
za kupní cenu v místě obvyklou 25,-Kč/m2 za podmínek, které tvoří přílohu tohoto zápisu

s tím, že přednostně bude pozemek prodán tomu zájemci, který v současné době již o prodej
požádal
Výsledek hlasování: hlasů pro 5, proti 0, zdrželo se 0
Zastupitelstvo schvaluje:
- smlouvu o výpomoci při poskytnutí elektřiny na hřišti SDH
- závěrečný protokol SFŽP – financování akce ze zdrojů je ukončeno – úpravna vody
Výsledek hlasování: hlasů pro 5, proti 0, zdrželo se 0
Zastupitelstvo ukládá:
- starostovi dále jednat v nedokončených akcích
K bodu 7. Diskuse
pí. Křepelová – poděkovala za úpravu zarostlé cesty do Lhovic
pí. Kroupová – dotaz na další možnost využití „masérny“ – po celkovém úklidu bude
projednáno s pí. Novou
K bodu 8. Závěr
Protože nebylo dalších příspěvků do diskuse, starosta poděkoval přítomným za účast a
veřejné jednání ukončil.
Formou poděkování za provedenou pracovní činnost na úklidu Spolkového domu, pozval
starosta přítomné k posezení a pohoštění na místní terase.
Veřejné jednání ukončeno v 18.50hodin

Zapsala: Bradová J.

Ověřili: Duchek K., Kmochová M.

