Zápis z veřejného zasedání OZ dne 5.8.2021
Jednání zahájil v 18.05 starosta obce p. Karásek /dále starosta/, přivítal přítomné a hosty na
2. veřejném jednání OZ v roce 2021. Na dnešním jednání je přítomno 5 členů OZ, a
pečovatelka DPS, takže je toto usnášení schopné.
Přítomní byli seznámeni s tímto programem jednání:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Zahájení
Ověření zápisu ze dne 6.5.2021
Kontrola plnění usnesení
Rozpočtové opatření č.1,2,3 na rok 2021
Záležitosti organizační povahy
Diskuse
Závěr

K bodu 1. Zahájení
Starosta v úvodu jednání seznámil přítomné s plánem veřejného jednání
Poté bylo přistoupeno k jednání dle programu.
K bodu 2. Ověření zápisu ze dne 6.5.2021
Starosta obce shrnul obsah veřejné schůze OZ ze dne 6.5.2021 s konstatováním, že zápis byl
ověřen /viz podpisy/ a odpovídá obsahu veřejného zasedání.
K obsahu diskuse z posledního jednání OZ:
pí. Boříková – dotaz na sběr problémových odpadů a přistavení velkoobjemového kontejneru
– vysvětleno na místě
p. Duchek – možnost využití hydrantu na hřišti SDH – vysvětleno na místě
p. Kroupa – využívání části chodníků prodejci zeleniny – náprava sjednána s prodejci
K bodu 3. Kontrola plnění usnesení
Pokračování na jednání v nedokončených akcích – kanalizace „Kozí roh“ – trvá vysvětlení
z předcházející veřejné schůze – podána žádost o dotaci . V 1. kole jednání nebylo vyhověno.
Další kolo jednání bude v září 2021 – doporučeno vyčkat.
Most-náhon – realizace této akce se jeví po akci „Kanalizace Kozí roh“.
K bodu 4. Rozpočtové opatření č.1, 2 a 3 pro rok2021
Starosta seznámil přítomné s uvedeným rozpočtovým opatřením:
č.1 rozpočtové opatření č.1 za rok 2021
příjmy celkem: 3.721.260,-Kč
č.2

rozpočtové opatření č.2 za rok 2021

č.3

rozpočtové opatření č.3 za rok 2021

výdaje celkem: 6.140.270,-Kč
celkem rozdíl: -2.419.010,-Kč
příjmy celkem: 3.806.260,-Kč
výdaje celkem: 6.190.270,-Kč
celkem rozdíl: -2.384.010,-Kč
příjmy celkem: 3.810.260,-Kč
výdaje celkem: 6.312.270,-Kč
celkem rozdíl: -2.502.010,-Kč

K bodu 5. 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 6.5.2021.
- ukládání bioodpadu - kontejner – seznámení s požadavkem Ing. Voráčka o dalším
provozování kontejneru na bioodpad
- vytřídění odpadů za rok 2020 – poukázána částka 23.435,-Kč od EKO KOM
- vytřídění odpadů za 1.Q r. 2021 – poukázána částka 7.639,-Kč od EKO KOM
- podání žádosti –o umístění do DPS p. Kubík Viktor, Klatovy nám. Míru 62
- pomocné práce v obci – p. Šnebergr a p. Aišman
- pečovatelka místního DPS pí- Malátová – seznámila přítomné o dění v DPS. Dále oznámila
o uvolněném bytu č.1 a bytu č.7.
- stav b.ú. ČS k 31.7.2021 = 6.346.177,58Kč
ČNB k 30.7.2021 = 581.763,49Kč
Zastupitelstvo souhlasí:
- se zasláním částky 20.000,-Kč na účet č. 1382079379/0800 – TORNÉDO MORAVSKÁ
NOVÁ VES – městys Moravská Nová Ves
Výsledek hlasování: hlasů pro 5, proti 0, zdrželo se 0
Zastupitelstvo nesouhlasí:
-s přijetím p. Kubíka Viktora do místního DPS
Výsledek hlasování: hlasů pro 5, proti 0, zdrželo se 0
Zastupitelstvo schvaluje:
- vytvoření nových internetových stránek obce včetně aplikace pro občany od firmy Galileo
Corporation s.r.o.
Výsledek hlasování: hlasů pro 5, proti 0, zdrželo se 0
Zastupitelstvo ukládá:
- starostovi dále jednat v nedokončených akcích
K bodu 6. Diskuse
pí. Boříková – dotaz na možnost přistavení kontejneru na velkoobjemový odpad. Bude
řešeno dotazem na e-mail adresy občanů. Dle požadavků bude dále postupováno.
p. Duchek Lad. – dotaz na další postup v akci „Kanalizace Kozí roh“ – na základě jednání
s Ing. Kasalickým doporučeno počkat na záříjové jednání komise KÚ Pk ve věci dotace.
K bodu 7. Závěr
Protože nebylo dalších příspěvků do diskuse, starosta poděkoval přítomným za účast a
veřejné jednání ukončil.
Veřejné jednání ukončeno v 18.55

Zapsala: Bradová J.

Ověřili: Duchek K., Vaňková M.

