č.j.20912011

zÁprs

o průběhu veřejného zasedání Zastupitelstva obce Nezdice
konanéhodne 29. 6. 2011 od 19.00 hod v zasedacímístno'ti
óÚ; Ňezdicích

Ad 1) Veřejnou schůzi zaháji|astarostkaobce Hana Bouchnerová
v 19.03 hod a všechny
přítomné
přivíta|a.Předsedající
konstatova|a,žeinformaceo koniínízasedáníbylazveřejněna
naúřednídesceobecníhouřaduNezdiceanainternetovýchstránkách@,
a to sedmdnípřede dnem konánízasedáni.VeŤejné,u,Ld*,ibylo
tedffiláno řádně a včas
vsouladu sustanovením$92 a $93 zákonao o6cícha dá|ekonstatovala,
že jepřítomno7
členůzastupitelstva,
zastupitelstvo
je tedy usnášeníschopné.
Přítomnijsou další3 občané
obce.Prezenční
listinaje součástí
tohoto zápisu
Ad 2) Za ověřovatelezápisu byli navrŽeniing. Boleslava Pilcová
a Vladislav Gruszka.Bylo
n2wženo,aby po celou dobutrváni verejáohozasedánísehlasovalo
!a!é
veřejně.
Výsledekhlasování:pro 7 členů
proti 0 členů
zdrže|se 0 členů
Přijaté usnesení: Zastupitelstvoobce Nezdice schvaluie za ovětovatele
zápisu o pruběhu
zasedánízastupitelstvaobce ing. Boleslavu Pilcovou a Vladislava
Gruszku u .ónuauj.
veřejnýzpůsobhlasovánípo celou dobutrváníveřejnéhozastupitelstva.
Ad 3) Zapisovatelembyla jmenovánapaní Kateřina Hofmeisterová.
Ad 1) Předsedající
předneslanávrh programu zasedéní
l viz.pÍ.lt:

1.
2,
3.
4.
5.
6.
7
l

Zahájení
Volba ověřovatelůzápisu
Volba zapisovatele
SchváleníprogramuvZoZ
Kontrolausnesení
zYZoZ z ||,4,201|
Zpráva starostkyobce
Projedrrání
hospodařeníobce
dle Rozpočtu20|!,stavvýběrumístn.poplatků
Schválení3. rozpočtového
opatřeníRozpočtu
obce20l i

10. SchváleníRozpoětového
výhleduobce 20||-20|7
1l. Schváleníkompetence
starostkyobcek.prováděníjednotlivých
rozpočtových
opatření
l2. SchváleníZávěreěného
účfu
obce Nezdice zaroki010
13. Schválenízadáni
přezkumuhospodaření
obcezarok2011KÚ Plzeňského
kaje
14. Schválenívyťvořeníjedné
pracovnípříležitosti
v rámciveřejněprospěšných
prací
.
15. Schválenípodánížádosti- dotacená technologiiúpravnyvody
pres MAS oš Aktivios
16. Schváleníkoupěpozemkup.ě.32/3v k.ú.NezáicenadÚhluuou
17. Schválenízměnyv zadánízastavite|ných
ploch v návrhuÚzemniho plrínuNezdice.
18. SchváleníSmlouvyo bezúplatném
převodu č'j.160/201t
1tavietau sv. Vojtěcha)
19. SchváleníSmlouvyo veřejném
provozování
místního.o"hlu,u
č,.i,16212011
Intergram
20. Schváleni zaÍazení
památekmísiníhovýznamudomajetkuobce
21. Schválenívypůjčky'sochy
sv. Vojtěcha za účelem
reštaurování
sochy
22' Schválenížádostiobezúp|atný
pievod pozemkuě. 135/24vk.ú.Nezdicen.Ú. _ Pozemkový
fond
23. Schváleníopětovné
žádostiobezúplatný
převod p'ě.248/6,298l1,292/1vk.ú.
NezdicenadÚ. _
p.o zasfupovánístátuve věcéchmajetkovýóh
^. -Uř.ud
24. Pojednáníprojektovédokumentac"nu."ion.ďukci mostůpřed
obcís nán/em.,Mosty ev.ě'0276l, 2 Nezdice u Borov.. zpr'acované
Správoua údržbou
silnic Klatovy
25. Schválenízvýšení
koeficientu daněznemovitostív obci- oZ Vyhláška ě. |/ 20I,1
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povahy
26. Projednáníostatníchzá|ežitostíor ganizační
27. Diskuze
28. Závět
Diskuze:nikdo se nepřihlásil
Výsledekhlasování:pro 7 členů
proti 0 členů
zdrže|se 0 ělenů
Přijatéusnesení: oZ programschválilo.
z posledníhoYZoZ' kterése konalo II.4.20II a
Ad 5) Předsedající
zkontrolovalausnesení
konstatova|a,
žezastllpitelstvunebyl uloŽenžádnýukol.
Ad 6) Starostkaobce ing. Hana Bouchnerová seznirrtilapřítomnése svojí zprávou (viz.
přílohač.2)'
pomocíprezentacena dataprojektoru
Ad 7) PaníKateřina Hofmeisterováseznámilapřítomné
s hospodařením
obce dle Rozpočtu2011 a se stavemvýběru místníchpoplatků(viz. příloha
č.3).
OZvza|o informaci na vědomí.
pomocíptezentacena dataprojektoru
Ad 8) PaníKateřina Hofmeisterováseznámilapřítomné
s 3. rozpočtovým
opatřenímRozpočtu20|l ato ve znění:
Rozpočtové
opatřeníč'3 -rozpočet20II (podrobně viz. příloha č.4)
ve výši
Celkovépřrjmyrozpočtu
5 718 482Kč
- 4 180974Kč
Financování
ve výši
Celkovézdroje
| 537 508 Kč
výdaje
1 362 508Kč
Běžné
175000 Kč
Kapitálovóvýdaje
Celkovélydaje rozpočtuve výši
1 537 508 Kč
Diskuze:nikdo se nepřihlásil
Výsledekhlasování:pro 7 členů
proti 0 členů
zdrŽe|se 0 členů
Rozpočtu20II.
Přijatéusnesení: oZ schvaluje3. rozpočtové
opatření
pomocíprezentacena dataprojektoru
Ad 9) PaníKateřina Hofmeisterovásezniímilapřítomné
s 4. rozpočtovým
opatřenímRozpočtu20II ato ve znění:
Rozpočtové
20II (viz. přílohač.5)
opatřeníč,'4 _ rozpočet
ve výši
5 717 558 Kč
Celkovépřtjmyrozpočtu
.
Financování
ve výši
4 101922Kč
Celkovézdroje
1 ó15 636 Kč
Běžné
výdaje
I 430636Kč
Kapitálovévýdaje
185000 Kč
1 615 636 Kč
Celkovévydaje rozpočtuve vyši
Diskuze:nikdo se nepřihlásil
Výsledekhlasování:pro 7 členů
proti 0 členů
zdrže|se 0 členů
Přijaté usnesení: oZ schvaluje2. rozpočtové
opatřeníRozpočtu20II.
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Ad 10) Paní Kateřina Hofmeisterová s pomocí prezentace na dataprojektoru seznámi|a
přítomnés Rozpočtovým výhledem obce na období 20II - 2017 (viz příloha č.6 ) .
Diskuze: nikdo se nepřihlásil
Výsledek hlasování: pro 7 členů
proti 0 členů
zdrže|se 0 členů

výhledna období20II_2017,
Přijatéusnesení: oZ schvalujeRozpočtový

v souladu9 $ tQ29{st.
a stanovení
oZbylo projednání
Ad 11) Dalšíbod veřejnéhozasedání
pozdějších.předpisů
(gbecqí
ve3néni
zÍízení),
o
Sb.
obcích
|2812000
písm.
zákona
ě.
2
a)
jednotlivých
v následujícím
opatření
rozpočtových
provádění
k
obce
starostky
kompeten.ce
rozsahu:
do výše20 000'-Kč .
jsou-li vyvolaná organizačnimízměnami na obecním uřadě. pokud' týo změny
nevyvolávajídalšínaroky na finančníprostředkyobce (nezvyšujese celkový rozpočet
výdajůobce).
rozpočtováopatřenív částkáchvyššíchmůŽestarostkaobce samostatněprovádětjen v
případech:
prostředkůz jinýchrozpočtů..
přidělenýchfinančních
zapojeníúčelově
a) rozpočtového
chodu
zajištění
výdaj
na
rrutný
u). taý zapojenívý.čtajel,ryžaďuje
9bce, v případěhavárti
provedení
včasné
dáIe,když
škod
a
ne6osfavunouze,-výdajk odvrácenímoŽných
případná
překročit
výrazně
je
penalízaci
mohou
úhrady vánánopetalízacia dopady
úhrady.
ňzika z neoprávněné
orgánůa dohledůa dalšínutnévýdaje,
c) úhradypokut,penález rozhodnutinadŤízených
je
amá jen formálnícharakter,protože
nezbyné
opatření
kdy schválenírozpočtového
výdajmusíbý rcalizován.
"
opatřeníprovedeném
rozpočtovém
Zastupitelstvosi vyhrazujeprávo na inťormacio každém
v kompetenci starostky na nejbližšímzasedénízastupitelstva konaném po schválení
odůvodnění(odůvodněnílze na
opatření starostkou a jejího stručného
rozpočtového
zasedánipodatústně).
Výsledekhlasování:pro 7 členů
proti 0 členů
zdrže|se 0 členů
Přijaté usnesení : oZ stanovuje kompetence starostky obce k prováděníjednotlivých
opatření.
rozpočtových
Ad 12) Dalšímbodem zasedáníobecníhozastupitelstvabylo projednánía schválení
účtuseznámila
účtuobce Nezdiee za rok 2010. S návrhem Závěrečného
Závérečného
( viz. příloha č.7).
na dataprojektoru
p. Hofmeisterováprezentací
přítomné
Nikdosenepřihlásil
Diskuze:
Výsledekhlasování:pro 7 členů
proti 0 členů
zdrže|se 0 členů
..
účetobceza rok 2010
hospodďeníobcea závěrečný
celoroční
Přijatéusnesení oZ schváIilo
včetnězprávynezávisléhoauditorao výsledkupřezkoumáníhospodařeníobce za rck 2010 a
tobez výhrad.
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Ad 13) Starostka obce seznámila s návrhem zadatpřezkoumání hospodařeníobce Nezdice
zarck 2011 KrajskémuúřaduPlzeňskéhokraje.
Diskuze: Nikdo se nepřihlásil.
Výsledek hlasování:pro 7 členů
proti 0 členů
zďrže|se 0 členů
Přijaté usnesení: oZ schvaluje zadatpřezkum hospodařeníobce Nezdice za rok 20ll KÚ
kraje'
Plzeňského
Ad 14) Starostka obce seznámila přítomnés možnostívývoření pracovního místa v rámci
veřejně prospěšnýchprací. Na každévytvořené pracovní místo v rámci veřejně prospěšných
prací poskýne Úřad práce Plzeň - jih příspěvek na mzdové náklady, včetně pojistnéhona
sociální zabezpečenía státní politiku zaměstnanosti a pojistného na veřejné zďravotní
pojištěníve výši I0 720 Kč měsíčně,přičemždélka pracovníhopoměru jednoho uchazeče
nesmípřesáhnout 12 posobě jdoucíchkalendářníchměsíců.Dále se musíjednat o uchazečeo
zaměstnáníevidované Úřadem práce Plzeň _ jih ( pan Václav Hřebec). oU Nezdice m:ůže
zaměstnanti uchazečeo zaměstnáníz okolních obcí.
Diskuze: nikdo se nepřihlásil
Výsledek hlasování: pro 7 členů
proti 0 členů
zďrže|se 0 členů
Přijaté usnesení : oZ schvaluje vývoření jednoho pracovního místa v rámci VPP ( pan
Václav Hřebec) na dobu 12 měsíců.Dále vytvořeníjednoho pracovníhomístav rámci VPP
pro lchazeče.z okolních obcí na období 3 měsíců.oZ schvaluje podaní žádostío příspěvek
Úřadu práce CR na vytvoření pracovní příleŽitostiv rámci VPP.

Ad 15) Další bod veřejného zasedéníoZ by|o projednánía schválení modernizace
technologievýroby vody v úpravněvody Nezdice. Dojde k oslovenífirem ke zpracování
rozpočtďakcea následnépodrínížádostio dotaci v 7,výzvě předkládáníŽádostío dotacina
rea\izaciprojektův rámci opatřeníIv.I.2, Realizace místníry1v9joyé.strategieProgramu
''Sance pro jižni
rozvoje venkova ČR, kterébudou naplňovatStrategii MAS oS Aktivios
Plzeňsko''.
Diskuze:nikdo se nepřihlásil.
Výsledekhlasování:pro 7 členů
proti 0 členů
zďrželse 0 členů
Přijaté usnesení: oZ schvalujemodemizaciprocesuvýroby vody a souhlasís přípravou
a podánížádostio dotaci.
vypracování
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Ad 16) Předsedající
pozemkup.č,32l3v k.ú.
starostkaobceseznámilas moŽností
odkoupení
Nezdice nad Úhlavou o výměře 429 m2 od pana Josefa Veselého,trvale bytem Slovenská
634, Přeštice.Uvedený pozemek sousedís obecnímipozemky a je to ideálnímístopro
víceúčelového
vybudoviíní
hřiště.Pan Veselý požadujeza pozemek.10 000 Kč. Starostka
obce navrh|aoZ odkoupeníuvedenéhopozemku a vybudovánívíceúčelového
hřiště( viz
přílohač.8 ).
Diskuze:nikdo se nepřihlásil.
Výsledekhlasování:pro 7 členů
proti 0 členů
zdtželse 0 členů
pozemkup.č,3213
Přijatéusnesení: oZ schvalujeodkoupení
v k.ú.NezdicenadÚhlavou od
panaJosefaVeselého,trvale byem Slovenská634, Přešticeza cenu 10 000,-Kč a zahájeni
přípravna vybudovánívíceúčelového
hřiště.oZ uk|áďá starostcevypracovatnávrh kupní
smlouvya tuto smlouvuuzavtit.
Ad 17) Předsedajícístarostkaobce seznámila přítomnés pruběhema stavem zpracování
plánu obce.Navrhla zastupitelstwobce plochu N13 (původněnavrŽenouk bytové
územního
právě z důvodumožnostivybudovatzde
zástavbě)změnit na plochu sportovnía rekreační'
víceúčelové
hřiště a naopak plochu N12 začlenitjako plochu určenouk bydlení.Zárovei
půdorysnému
tímto krokem dojde i ke sjednocenía pÍiznivějšímu
,,zatovnáni,,hranice
zastavitelného
územíobce ( viz příloha č.9 ).
Diskuze:nikdo se nepřihlásil.
Výsledekhlasování:pro 7 členů
proti 0 členů
z&že|se 0 členů
a plochu
Přijatéusnesení: oZ schvalujezměnuplochyNl3 na plochusportovnía rekreační
N12 jako plochuurčenou
k bydlení.
převodu čj.
Ad ls) Starostkaobce seznámila přítomnése Smlouvou o bezúplatném
t60l20l1 ( viz příloha č.10 ) mezi DSo Přeštickoa obcíNezdice. Jedná se o bezúplatný
převod dřevěnélavičky( 2 666 Kč) , která je umístěnau sochy sv. Vojtěcha v katastrálním
v roce 2007 v rámci projektu,,Vybavení
územiobceNezdice. Dřevěná lavičkaby|apoÍízena
míst
mobiliařemoo
z účelové
dotacePlzeňského
stávajících
cyklotrasa turisticky zajímaých
-2007
.
kraječ.B 17/PSOV
Diskuze:nikdo se nepřihlásil
Výsledekhlasování:pro 7 členů
proti 0 členů
zdrže|se 0 členů
Přijatéusnesení: oZ schvalujepřevodlavičkyv hodnotě2 666 Kč do majetkuobce.
Ad 19) Starostkaobce sezniímilapřítomnése Smlouvou čj. 16212011uzavřenoumezi
Intergramema obcí Nezdice, abychom měla obec oprávněníužívatzveřejněnézénnamy
výkonůvýkonnýchumělcůk provozovánímístního
rozhlasu ( viz příloha č.11 ).
Diskuze:nikdo se nepřihlásil
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Výsledekhlasování:pro 7 členů
proti 0 členů
zďrže|se 0 členů
Přijatéusnesení:
oZ schvalujeSmouvučj.I62l2011,
Ad 20) Dalšímbodem jednaníbylo schváIeni zaŤazenípamátek místníhovýznamu do
majetkuobce.Jednáse o:
a) sochusv.Vojtěchaz roku 1842(p.č,,202l1,
k.ú.NezdicenadÚhlavou;'
(p.č,.248l3,k.ú.
NezdicenadÚhlavou),
b) osadníkšížnahřbitově
c) křížJosefaTykvarta v HorníchNezdicích(p,č,278,
}.ú.NezdicenadUhlavou),
k.ú.NezdicenadUhlavou),
d) kšížve
Smrčí
uZávadíté(p,č:,295,
Yýzva pro vlastníkyvýšeuvedenýchpamátekbyla řádně zveřejněna29.9.2010 na úřední
desce oU Nezdice. Sejmutabyla 29,4.2011.Vuvedenémobdobíse kpamátkám nikdo
památek
nepřihlásila nedoložiljejichvlastnictví.Starostkaobce navrh|aoZ schválit zaŤazení
místního
ýznamu do majetkuobce( viz přílohač.l2).
Diskuze:nikdo se nepřihlásil
Výsledekhlasování:pro 7 členů
proti 0 členů
z&Že| se 0 členů
Přijaté usnesení:oZ schvaluje zaÍazení
sochysv. Vojtěcha,osadníhokřížena hřbitově,kříŽe
JosefaTykvartaakŤíže
ve Smrčído majetkuobce.
Ad 21) Starostkaobce seznámila přítomnés nabídkouobčanskéhosdruženíAktivios na
restaurovánísochy sv. Vojtěcha v k.ú.Nezdice. oS Aktivios v rámci projektuspolupráce,,
oŽir'rynespolečněpamátky a pověsti zmíst tajemnýchi kouzelných..starostkaobce navrhla
oZ dát sochu sv.Votěchaobčanskému
sdružení
Aktivios do 31,|2.2017do výpůjčkyZa
( viz příloha č.13 ). Záměr vypůjčení
restaurování
účelem
sochy byl zveřejněnna úřední
desceoÚ Nezdice dne 12'6.2011a sejmut29.6,2011.
Vuvedenémobdobínikdo nepodal
k zríměruobce připomínku nebo jinou nabídku.Zároveň se obec Nezdice zavazuje, že
v případě ziskž.nídotace předfinancujeopravu sochy a zaťtnancqezbývající10% podí|
dotace.
Diskuze:nikdo se nepřihlásil
Výsledekhlasování:pro 7 členů
proti 0 členů
zdrželse 0 členů
Přijatéusnesení:
oZ schvalujevýpůjčku
sochysv.Vojtěcha(parc'č.202l1
v k.ú.Nezdicenad
Uhlavou), občanskémusdruženíAktivios, Nezdice 46, IČ 27007090,na dobu určitoudo
3I.I2.20I7,zaučelemrestaurování
sochysv. Vojtěcha,oZ ukládá starostcevypracovatnávrh
smlouvy a tuto smlouvu uzavÍít.oZ souhlasí s předfinancovánímopravy sochy a se
zafinancovánímnezbýtého10oÁpodíludotace.
Ad 22) Starostkaobce seznámilapřítomnésŽádostí čj.151l2O1Io bezuplatnýpřevod
pozemkup.č.135l24
v k.ú.Nezdice nad Úhlavou' UvedenýpozemekvlastníČeskárepublika
a příslušnost
hospodařits pozemkemmá Pozemkovýfond ČR. V připravovanémÚzemnim
planuobceNezdiceje pozemekzaÍazenmezipozemky
pro výstavburodinnýchdomů.
určené
Diskuze:nikdo se nepřihlásil
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Výsledekhlasování:pro 7 členů
proti 0 členů
zdrže|se 0 členů
Přijatéusnesení:
oZ schvaluje Žádostbezúp|atný
převodpozemkup.č.I35l24v k.ú.Nezdice
nad Úhlavou do maietkuobce.
Ad 23) Dalšímbodem jednáníje schváleníopětovnéschváleni Žádosti
,čj,|5Ol2O1Io
bezúp|atný
převod pozemkůp,č'298lI,292lI a 24816v k.ú.Nezdice nad Úhíavou
. Výše
uvedenépozemky vlastníČeskárepublika a příslušnosthospodařits pozemky má uiad
iro
zastupování
státuve věcechmajetkových.
Dne 8.3.20o4jsmepoŽáaďi o bezúp|atný
převod
pozemkůp.č.29811a 292lI v k.ú.Nezdice nad Úhlavou. Pozemekp.č.292lI j" poini cesta,
která vede k areálu bývaléhoJZD. v připravovanémÚzemním plánu obce je areá|navržen
jako prumyslovázóna a pozemekp.č,292lljejedinápřístupová
óesta.Pozemekp,č,29811
je
starápolnícestavedoucík památcemístního
soše
sv.
Vojtěcha
u
obce
Zelené.
ýznamu
obec
by ráda v budoucnostivytvořila naučnoustezku kolem Nezdió a pozemek p,č,298l1je
součástí
připravovanétrasynaučné
stezky.
Dále dne 28.II.2007jsme poŽádali o převod pozemku p.č, 24816v k.ú.Nezdice nad
Úhlavou. Pozemek sousedís obecnímhřbitovem.V připravouaném
Ú"...'ni- plánu obce
Nezdice je s tímto pozemkem počítánojako s veřejným prostranstvím,rn ktérémbude
parkovištěautomobilůa odpočinkovázóna pro návštěvnikyhibitova. Uvedené pozemky by
obec Nezdice měla vlastnit a tak jsme opětovněpožáda|io sdělenípodmínek bezúplatnéhó
převedudo majetkuobce Nezdice. V případěúplatného
převodu búdemepožadovat
sdělení
jejich ceny.
Diskuze:nikdo se nepřihlásil
Výsledekhlasování:pro 7 členů
proti 0 členů
zďrželse 0 členů
Přijató usnesení:
oZ schvaluje Žádostbezup|atný
převodpozemkůp'č'298l1,2g2lla24816
v k.ú.NezdicenadUhlavoudo maietkuobce.
Ad 24) Starostkaobce seznámilapřítomnés jednánímohledněchystanérekonstrukcimostů
před obcíNezdice (přes náhon a řeku Úhlavu;. Dne 1I.4,20I1bylo svoláno místníšetření
SprávouúdrŽbousilnic Plzeňskéhokraje na žádostobce Nezdice, vznikléna zék|aďě
osobní
schůzkystarostkyo!c9 a ing. J.Vejpravy(vedoucíodborudopravyPlzeňskéhokraje ze dne
)
|4.3.2011,kprojednríní
projektovédokumentace
na rekonstiukcimostůpřed obóíNezdice
s názvem',Mosty ev,č.0276-l, 2 Nezdiceu Borov...Starostkaobcepřečetiazápis zmístního
šetřeníazpracovaÍIá
projektovádokumentaceby|apředložena
občanům
k nahlédnutí.
Citace:
projektovédokumentacebylo konstatováno
,,objednatelem
:
Projektová dokumentace byla zpracována podle zaďáni objednatele s poŽadavkem na
respektovánístávajícího
směrovéhouspořádáníkomunikacea mostůa s minimá|nlmi zásahy
do sousedních
pozemků(trvaló zábory)tak' aby nebylo nutnéúzemní
Ťízení.
Ztohoto zadání
samozřejmě vyplývá požadavekna co nejekonomičtější
řešenístavby. Do zpracované
dokumentacebyly zaptacovánvpřipomínkyorgánůstátnísprávy např. řešenídočasné
lávky
pro pěšípři realizaciakce,aby obyvateléobce mohli i při stavbě vyvžívatspojeautobusové
a
že|ezniční
dopravy. Projektová dokumentacebyla projednána a schviíleňaPolicií ČR.
V současné
doběprobíhápřípravasmluvníchvztahůpro itavebnířízeníapŤíprava
žádostio
vydanístavebního
povolení.
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č,,j,209/20||
obcí (zastupiteli obce - ing. Hana Bouchnerová, JUDr. Jan Drda) Nezdice bylo konstatováno:
obec trvá na svém nesouhlasu Se zpracovanou projektovou dokumentací a twá na svém
požadavku rozšíření mostu ev'č. 0276-2 přes náhon po směru toku řeky z hlediska
bezpečnostisilniěního provozu' obec znova upozornila na nestandardnípostup pracovníků
SUS Klatovy před zahájenímprojektových prací ( způsob vyžádání zák|adníchinformací od
obce, nepřizvání zástupce MěU Přeštice _ odbor správní a dopravní ). Nutno ďoďat, že
objednatel i zÍizovatel pŤiznávaji, že varianta navrhovaná obcí, je pro provoz příznivější.
Udajně zťtnarlčních
důvodůjižnelze projekt měnit.
Diskuze: nikdo se nepřihlásil
Starostkaobce dala hlasovat o schválení projektovédokumentace na rekonstrukci mostůpřed
obcíNezdice s názvem,,Mosty ev.č.0276-1,2 Nezdice u Borov..
Výsledek hlasování:pro 5 členů( Václav Tíkal, Ing. Boleslava Pilcová, Ing. Jan Kukla,
Vladislav Gruszka, František Suda)
proti 2 členů( ing. Hana Bouchnerová, JUDr. Jan Drda)
zďrŽe|se 0 členů
Přijaté usnesení:oZ schvalujeprojektovoudokumentacina rekonstrukci mostůpřed obcí
Nezdice s názvem,,Mosty ev.č,0276-1,2 Nezdice u Borov...
Ad 25) ) Starostka obce sezniímila přítomné s moŽností uplatnit u daně z nemovitostíkoeficient. Daň z nemovitostí je I00% příjmem obce a obec můŽe použítvybranou daň na
rozvoj obce. Pro obec ji vybírá Finančníúřad. Místním koeficientem |ze zvýšit sazbu daně
u všechnemovitostís výjimkou ornépůdy,chmelnic, vinic, zaltad, ovocných sadůa trvalých
travníchporostůVroce2009by|příjem zdaně znemovitostí185 462K\vroce 2010užjen
136 984 Kč. Jedná se o propad o 48 000 Kč. Vznesli jsme ďotaz na FÚ Přeštice,pročdošlo
k takovémupropadu. Bc. Lukáš Kamil odpověděl, že pokles daně z nemovitosti mtže byt
způsobentakétím, Že v roce 2007 došlo k ďigita|ízacipozemků v k' ú.Nezdice' od roku 2008
měli tudíždaňze zemědělskýchpozemktlplarftjiž majitelé.Někteří tak v roce 2008 neučinili,
proto byli vyzváni koncem roku 2008. K platbám došlov roce 2009, tudíŽrok 2009 mohl byt
o trochu navýšeni platby zarok 2008. Starostkaobce navrh|aZo stanovit místníkoeficient
podle $ 11 odst. 3b zákona33811992 Sb. o dani znemovitostí. ve výši 1,5 u rekreačních
stavebv k.ú.Nezdice nad Úhlavou. Rekreanti Žijív obci, někteřícelý rok a nejsou zďe trvale
hlášeni.A obec ,, Zrticho,nemá žádnýpříjem. Přitom pouŽivajímístníkomunikace' kontejnery
na odpad' vodu z vodovodu a někteří si nekoupíani známku na popelnice'

Výsledek hlasování:pro 7 členů
proti 0 členů
zdrže|se 0 členů
Přijaté usnesení:oZ schvaluje oZYyh|ášku č' Il2011.

Ad26) Projednáníostatníchzáležitostí:
o Paní Kateřina Hofmeisterová seznétmila
přítomnés vyúčtovánímVeřejné sbírky
určené
na opravukostelasv. Prokopaza období16,5.20I0-3I.5.2011
(viz příloha
č.14).
OZvza|o informacina vědomí.

čj.20912011
o Dále starostka obce seznámila přítomnés návrhem jízdního Ťádu že|ezniční
dopravy'
která bude platit od II.I2.20II.
oZvza|o informaci na vědomí.
3J

Starostka seznámi|(přítomnése zveřejněním hromadnéhopředpisu Daně z nemovitostí
v obci a to od 27.6.-27.7'20II na Finančnímúřaděv Přešticích.
oZvza|o informaci na vědomí.
Starostka obce seznámila přítomnéo připravovanémzrušeníKatastrálního úřadu
Plzeňskéhokraje - pobočkyPřešticek3I.I2.20II,
oZvza|o informaci na vědomí.
Starostkaobce seznámila přítomnés uzavřenímMěÚ Přeštice.Vpondělí dne4,7.
20|I je zaměstnancůmměstskéhouřadu naŤízenahromadnádovolená.
OZvza|o informaci na vědomí.
Starostka obce seznámila přítomnés oznámenim ČSÚ o chystanémšetření
v domácnostech,kteréproběhneve 2' pololetí20II. Smyslem šetřeníje zmapovat
situaci ve vzdělávaní dospělých v ČR.
oZvza|o informaci na vědomí.
Přítomníbyli seznámeni s Přehledem o činnostiknihoven v regionu Klatovy.
V Nezdicích se v roce 2010 uskutečnilo1 889 Úpůjček knih. obecní knihovna, tak
knihovnám v regionu.
patří k nejnavštěvovanějším
OZvza|o informaci na vědomí.

o úspořeemisí. Díky rozvoji
obec Nezdiceobdrželaod firmy EKo-KoM osvědčení
a provozu systémutříděnéhosběru a recyklace ryužitelných sloŽek komunálních
včetněobalovýchobecNezdiceuspořilaemiseCoz ekv. 14,705tun a úspory
odpadů,
energie
361587MJ.
oZvza|o informaci na vědomí.
vk.ú.
Starostkaobce seznámilapřítomnéspovolenímúpravyvjezdu na p.č.109/1
Nezdice_ panKlenc čj. 13I120II.
oZvza|o informaci na vědomí.
Starostkaobce seznámila přítomnés Rozhodnutímo povolení stavby ČoV pro
rodinnýdůmč.p.51 Nezdicečj.I32l20II
OZvzalo informaci na vědomí.
s dopisemod Ing. Miroslava Kalouska ministra
Starostkaobce seznámilapřítomné
obcí
financíprovádímonitoringhospodaření
financíČn o..1.I46l2011.Ministerstvo
výkazůbylo
účetních
a finančních
roku.Při analýzepředložených
k3I.I2. příslušného
účtu
zjištěno,žeobec Nezdice k3I, 12.2010vykazova|arelativněvysoký zůstatek
28I - ''Krátkodobéúvěry''a relativně vysoký zůstatekúčtu289 - ''Jinékrátkodobé
půjčky''.Dne 22.5.2011byla prostřednictvím
datovéschránky odeslánaodpověď
vzniklésituace( viz příloha č.15).
z odůvodněním
oZvza|o informaci na vědomí.
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čj,209120|1
Ad27) Starostkaobce otevřeladiskuzi.
Nikdo se nepřihlasil.
Ad 28) Závěr
Starostkaobce poděkovala všempřítomnými zastupitelůmza svoji účasta popřála příjemný
večer.

Veřejnézasedání
oZ skončilov 20.15 hod.

Vladislav Gruszka

Zapisprovedla:Kateřina Hofmeisterová
V Nezdicíchdne 29.6,20I|

JUDr. Jan Drda
místostarosta

Ing.Hana Bouchnerová
starostka
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