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Zápis č. 1/2021
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Červená Hora ze dne 1.3.2021
----------------------------------------------------------------------------------------------------------Začátek v 18.00 hod.
Zasedání svolal, uvedl a řídil starosta B. Zajíc.
Přítomno:
6 zastupitelů
Omluveni:
1 M. Jiroušek
Zastupitelstvo je usnášení schopné.
Hosté:
1
Zapisovatel: K. Kosinková
Návrh na ověřovatele zápisu: I. Jiroušková, P. Strnad
Schváleno: pro-proti-zdržel se
6–0–0
Program:
1. Úvod, uvítání
2. Kontrola plnění úkolů
3. Finanční záležitosti – Rozpočtové opatření, DPP, výsledek hospodaření MŠ
4. Odpadové hospodářství 2021+ (vyhlášky a systém)
5. Volba přísedícího Okresního soudu v Náchodě
6. Informace o činnosti za uplynulé období, plánované akce
7. Závěr
6–0–0
ad 2) Kontrola plnění úkolů
Úkoly ze ZO 27.4.2020:
Úkol a) trvá (zájemce o zhotovení projektové dokumentace další etapy akce „Chodníky“ zašle nabídku).

Úkoly ze ZO 14.9.2020:
Úkol b) termín prodloužen do 30/4/2021, z. starosta, místostarosta (sepsat dopis a oslovit majitele
pozemků podél silnic kvůli pravidelnému sečení – přípravy provedeny, seznam majitelů připraven,
budou osloveni na jaře)
Úkol ze ZO 7.12.2021: úkoly a), b), c) splněny
ad 3) Finanční záležitosti
 Rozpočtové opatření–Změna rozpisu rozpočtu č. 3 - transfer krajské dotace pro MŠ ve výši
149.465,61 Kč
Usnesení bod 3a):
ZO schvaluje: Rozpočtové opatření - změnu rozpisu rozpočtu č.3
6–0–0
 Rozpočtové opatření č. 4 – doplatek sběr a svoz komunálních odpadů ve výši 10.089,89 Kč
Důvodem je neustálé zvyšování poplatků za svoz.
Usnesení bod 3b):
ZO schvaluje: Rozpočtové opatření č. 4
6–0–0
 Rozpočtové opatření č. 5 – služby a školení – státní dotace za školení velitelů SDH ve výši 800,- Kč
Usnesení bod 3c):
ZO schvaluje: Rozpočtové opatření č. 5
6–0–0
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 DPP
DPP na rok 2021 budou sepsány obdobně jako v roce 2020 (účetní, pokladní, úklid, sečení, kronikářka,…),
nově DPP na údržbu chodníků - v zimě sníh, jinak zametení v případě znečištění..
ZO ukládá: Úkol a) Připravit DPP pro p. Jirouška na údržbu chodníků

z: starosta
t: 31.3.2021
 Hospodaření MŠ
ZO bylo seznámeno s výsledkem hospodaření MŠ za rok 2020, skončilo ve ztrátě – 14.189,13 Kč. Důvodem
byla omezení provozu z důvodu epidemiologické situace. Ztráta bude uhrazena z rezervního fondu
předchozích let.
Usnesení bod 3d):
ZO schvaluje: Hospodářský výsledek MŠ a celou účetní závěrku hospodaření MŠ za rok 2020 a uhrazení
schodku z rezervního fondu.
6–0–0
 Hospodaření obce
ZO bylo seznámeno s výsledkem hospodaření obce Červená Hora za rok 2020, jedná se o kladný výsledek
ve výši 1.374.378,20 Kč. Důvodem je nerealizace plánovaných akcí, které se přesunují na tento rok.
Usnesení bod 3e):
ZO schvaluje: Hospodářský výsledek obce Červená Hora a celou účetní závěrku hospodaření obce za rok
2020.
6–0–0
ad 4) Odpadové hospodářství 2021+
ZO bylo seznámeno s povinnostmi, které vyplývají z nového zákona o odpadech. Mění se poplatek za
ukládání odpadů na skládku, obec platí přímo poplatky přímo provozovateli skládky, k provádění placení
může zmocnit provozovatele zařízení ke sběru odpadů. Obec může uplatnit slevu za skládkování do
množství 200 kg na jednoho obyvatele obce. Byla uzavřena dohoda o výběru poplatků a předávání dokladů a
dána plná moc firmě Marius Pedersen k zastupování obce v této záležitosti.
ad 5) Volba přísedícího Okresního soudu v Náchodě
M. Bůžkovi končí po 4 letech mandát k výkonu funkce přísedícího Okresního soudu v Náchodě (zvolen
13.2.2017), okresní soud žádá o volbu přísedícího na další 4 roky. Navržený kandidát s volbou souhlasí.
Usnesení bod 5a):
ZO schvaluje: M. Bůžka do funkce přísedícího Okresního soudu v Náchodě
5–0–1
ZO ukládá: Úkol b) Informovat Okresní soud v Náchodě o zvolení navrženého kandidáta M. Bůžka do
funkce přísedícího
z: starosta
t: 31.3.2021
ad 6 Informace o činnosti za uplynulé období, plánované akce
starosta:
-občané byli osloveni formou letáků o zavedení Mobilního rozhlasu, který by měl zvýšit a zkvalitnit
informovanost občanů o dění v obci, v současné době je registrováno ca. 50% plánovaného počtu uživatelů,
je potřeba provést osvětu aby tato aplikace měla smysl a byla efektivně využívána.
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-27.3.2021 začíná Sčítání lidu, domů a bytů 2021, probíhat bude v březnu a dubnu 2021, obec byla požádána
o zajištění informovanosti občanů o sčítání
ZO ukládá: Úkol c) Informovat občany o Sčítání lidu, domů a bytů 2021 (letáky, úřední deska, mobilní
rozhlas,…)
z: místostarosta
t: 26.3.2021
-obec obdržela žádost o provedení úprav a oprav v MŠ v roce 2021 (rekonstrukce pískoviště, vymalování
MŠ, výměna desky u dřezu, nákup interaktivního projektoru) – stavební práce zajistí stavební výbor, ostatní
je v kompetenci ředitelky MŠ
-zastupitelé seznámeni s podněty zaslané e-mailem od p. V.T.
finanční výbor:
-příprava rozpočtových opatření, výsledek hospodaření
-kontrola pokladních dokladů a pokladny
kulturní výbor:
-23.12. 2020 roznos PF občanům s dárky a balíčky pro důchodce
-4.-20.1.2021 probíhala Tříkrálová sbírka, pokladnička umístěna na OÚ, vybráno 12.428,- Kč
-gratulace jubilantům omezeně probíhají
výbor ŽP:
-připravena studie zeleně k prostranství mezi zastávkou a hasičárnou, práce plánovány na duben
-proběhne kácení a příprava pro nové osázení a úklid dřeva, Na kácení 3 ks vzrostlých tújí (cypřišů) vydáno
souhlasné stanovisko
stavební výbor:
-nutno řešit podlahu v hasičárně – znovu oslovení sávajících nabídek
- reklamace chodníků – drolení betonu mezi kostkami u hasičárny, zvlnění rohu u zastávky
ZO ukládá: Úkol d) Uplatnit reklamaci u dodavatele stavby

z: místostarosta
t: 30.4.2021
SDH:
-1.3.2021 proběhla revize hasicích přístrojů
-bude koupen nový smuteční prapor s držákem na hasičárnu

ZO ukončeno 19,40 hod.
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USNESENÍ
ze zasedání obecního zastupitelstva Obce Červená Hora dne 1.3.2021
ZO bere na vědomí:
a) Informace starosty o činnosti obce a OÚ
ZO schvaluje:
Usnesení bod 3a): Rozpočtové opatření -změna rozpisu rozpočtu č. 3
Usnesení bod 3b): Rozpočtové opatření č. 4
Usnesení bod 3c): Rozpočtové opatření č. 5
Usnesení bod 3d): Hospodářský výsledek MŠ a celou účetní závěrku hospodaření MŠ za rok 2020 a
uhrazení schodku z rezervního fondu..
Usnesení bod 3e): Hospodářský výsledek obce Červená Hora a celou účetní závěrku hospodaření obce za
rok 2020.
Usnesení bod 5a): M. Bůžka do funkce přísedícího Okresního soudu v Náchodě

ZO ukládá:
Úkol a) Připravit DPP pro p. Jirouška na údržba chodníků
z: starosta
t: 31.3.2021
Úkol b) Informovat Okresní soud v Náchodě o zvolení navrženého kandidáta M. Bůžka do funkce
přísedícího
z: starosta
t: 31.3.2021
Úkol c) Informovat občany o Sčítání lidu, domů a bytů 2021 (letáky, úřední deska, mobilní rozhlas,…)
z: místostarosta
t: 26.3.2021
Úkol d) Uplatnit reklamaci u dodavatele stavby

z: místostarosta
t: 30.4.2021
ZO ukončeno 19,40 hod.

Zapsala: K. Kosinková
Ověřovatelé zápisu:
I.Jiroušková

Starosta obce:
Ing. Bronislav Zajíc

P. Strnad
Vyvěšeno:
www.cervenahora.cz

Sejmuto:

