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ZÁPIS
o průběhuveřejnéhozasedáníZastupitelstvaobceNezdice
konanéhodne26.9.2011od 19.00hod v zasedacímístnostioÚ v Nezdicích
Ad 1) Veřejnou schůzi zahájila starostka obce Hana Bouchnerová v 19.01 hod a všechny
přítomnépřivítala. PředsedajícíkonstatovaIa,že informace o konání zaseďáníbyla zveřejněna
na úřednídesce obecního uřadu Nezdice a na intemetových striínkáchwww.obec-nezdice.cz,
a to sedm dní přede dnem konání zasedáni, Veřejné zasedáníbylo tedy svoláno řádně a včas
vsouladu sustanovením $92 a $93 zékonao obcích a dá|e konstatova\a,žeje přítomno 7
členůzastupitelstva, zastupitelstvo je tedy usnášeníschopné.
Přítomni jsou další 4 občané
obce. Prezeněnílistina je součástítohoto zápisu
Ad 2) Za ověřovatele zápisu by|i navrženi ing. Jan Kukla a pan František Suda. Bylo také
navrženo,aby po celou dobu trvání veřejného zaseďáníse hlasovalo veřejně.
Výsledek hlasování: pro 7 členů
proti 0 členů
zdrže|se 0 členů
Přijaté usnesení : Zastupitelstvo obce Nezdice schvaluje za ověřovatele zápisu o pruběhu
zasedání zastupitelstva obce ing. Jana Kuklu a a pana Františka Sudu a schvaluje veřejný
způsobhlasoviínípo celou dobu trvání veřejnéhozastupitelstva.
Ad 3) Zapisovatelem byla jmenována paní Kateřina Hofmeisterová.
Ad 4) Předsedajícípřednesla návrh programu zasedáníl viz. pÍ.1lz
1. Zahájení
2. Volba ověřovatelůzttpisu
3. Volba zapisovatele
4. SchváleníprogramuvZoZ
5. Kontrolausnesení
zYZoZ z29.6.2011
6. Zpráva starostkyobce
7, Schválení5. rozpočtového
opatřeníRozpočtuobce2011
8' Schválení6. rozpočtového
opatřeníRozpočtu
obce2011
9' SchváleníRozpoětového
výhleduobce 201|-20|7
10. SchváleníSmlouvy o právu k provedenístavby nebo opatřenína pozemku vlastníka ěj.
223t2011
11. Projednánizáměrupronájmu zemědělsképůdy společnostiAGROMACHINE
Švihov
12. Schválení lokálního administrátorav administračnímrozL.raní
Seznamu orgánůveřejné
moci a Základních registrech veřejnésprávy
13. Schváleníkupnísmlouvy na pozemekp.č:.3213
v k.ú.Nezdice nad Ú' o výměře 429 m2
14. Projednání ostatníchzáIežitostíorgatizačnípovahy
15. Diskuze
16, Závěr
Diskuze: nikdo se nepřihlásil
Výsledek hlasování: pro 7 členů
proti 0 členů
zdrže|0 členů
Přijató usnesení: oZ progtamschválilo.
Ad 5) Předsedajícízkontrolovala usnesenízposledníhoYZ)Z. kterése konalo 29.6.20II a
konstatova|a,že dle bodu č. 16 měla starostka vypracovat návrh kupní smlouly na pozemek
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p.č.32l3
v k.ú.NezdicenadÚhlavou o výměře 429m2 od panaJosefaVeselého,
trvalebytem
Slovenská634, Přešticea tuto smlouvu uzavřít.Starostkaobce konstatovala,žeusneseníbylo
splněno.
Ad 6) Starostka obce ing. Hana Bouchnerová seznámila přítomnése svojí zptávou (viz.
příloha č.2).

Ad 7) PaníKateřina Hofmeisterováseznámilapřítomné
pomocíprezentacena dataprojektoru
s 5. rozpočtovým
opatřenímRozpočtu20II ato ve znění:
Rozpočtové
opatřeníč.5_rozpočet20|l (podrobně viz. příloha č.3)
Celkové přtjmy rozpočtuve výši
5 749 497Kč
. 4 I 3 0 1 3 1K č
Financování ve výši
Celkové zdroje
| 537 508 Kč
Běžnévýdaje
I425126Kč
Kapitálové výdaje
I94240Kč
Celkové vydaje rozpočtu ve výši
| 6|9 366 Kč
Diskuze:nikdo se nepřihlásil
Výsledekhlasování:pro 7 členů
proti 0 členů
zdrželse 0 členů
Přijatéusnesení: oZ schvaluje5. rozpočtové
opatřeníRozpočtu20II.
Ad 8) PaníKateřina Hofmeisterováseznétmilapřítomné
pomocíprezentacena dataprojektoru
s 6. rozpočtovým
opatřenímRozpočtu20II ato ve znění:
Rozpočtové
opatřeníč.6 _ rozpočet
20II (viz. přílohač.4)
příjmy
qýši
Celkové
rozpočtuve
5 734 023Kč
- 4 I07 009 Kč
Financování ve výši
Celkové zdroje
l627 014Kč
Běžnévýdaje
1 4 3 2 7 7 4K č )
Kapitálové výdaje
I94 240Kč
Celkové lydaje rozpočtuve výši
I627 014Kč

Diskuze: nikdo se nepřihlásil
Výsledek hlasování: pro 7 členů

proti 0 členů
zdrželse 0 členů
Přijatéusnesení:oZ schvaluje6. rozpočtové
opatřeníRozpočtu20II.
Ad 9) PaníKateřina Hofmeisterováa starostkaobce pomocí ptezentace na dataprojektoru
seznámily přítomnés Rozpočtoqimvýhledem obce na období 20II - 2017 a wsvětlilv
jednotlivépoložkyvýhledu( viz příloha č.5 ) .
Diskuze:nikdo se nepřihlásil
Výsledekhlasování:pro 7 členů
proti 0 členů
zdtže|se 0 členů
Přijatéusnesení: oZ schvalujeRozpočtoývýhledna období20II_20I7.
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Ad 10) Další bod veřejného zaseóáni oZ by|o projednání a schválení Smlouvy o právu
k provedení stavby nebo opatření na pozemku vlastníka. Jedná se o smloulu mezi obcí
Nezdice a Plzeňským krajem o záboru pozemkůpři plánované rekonstrukci obou mostůpřed
obcí Nezdice (přes náhon a řeku Uhlavu).
Jedná se o pozemky v k.ú.Nezdice nad Uhlavou:
a) trvalý zábor - pozemek p.č.49ll
3 m2
b) dočasnýzáhor . pozemek p.č,.49ll 9I,7 m2
- pozemekp,č.273lI 39 m2
Na pozemku 273l| neváznou žádnéprávní závady, které by obec omezovaly ve volné
dispozici s tímto majetkem. U pozemku 49lI je závazek udržitelnosti projektu dotace
poskýnuté SZIF obci Nezdice. Jakékoliv transakce a aktivity spojenés tímto pozemkem je
možnérea|izovataŽ po ukončeníudrŽitelnosti tohoto projektu _tzn. od dubna 20|5,
( viz příloha č.6 )
Diskuze: nikdo se nepřihlásil.
Výsledek hlasování:pro 7 členů
proti 0 členů
zdrželse 0 členů

Přijaté usnesení : oZ schvaluje Smlouvu o právu k provedenístavby nebo opatřenína
pozemkuvlastníka
čj.223l20II (viz přílohač.6).
Ad 11) Předsedajícístarostkaobce vyzva|a pana místostarostu,aby seznámil všechny
přítomnés návrhemSmlouvyo nájmuzemědělské
půdyčj. 25112011.
Jednáse o Smlouvu
mezi obcí Nezdice a AGRoMACHINE Švihov.Zapronž$empozemků( viz příloha č.7) o
celkovévýměře 2 236 m2 nabízíAGROMACHINE Švihov 224 Kčtna 1 rok . Smlouva se
jeví jako krajně nevýhodná,nebot' se v mnoha případechjedná o pozemky, které obec
potřebujemítk dispoziciihneda ne jak požaduje
Agromachinepronájemna dobu určitou10 let s výpovědnílhůtou1 rok.
Diskuze:nikdo se nepřihlásil.
Výsledekhlasování:pro 1 členů
( pan Václav Tikal)
proti 6 člen
zďrže|se 0 členů
Přijatéusnesení: oZ neschvalujeSmlouvuo nájmuzemědělské
půdyčj. 257l20IL.
Ad 12) Starostkaobce vyzva|a paníKateřinu Hofmeisterovou,aby seznámilapřítomné
s chystanoupřípravouInformačního
systémuveřejnésprávy,v rámci kteréhobudoufungovat
čtyři zak|adníregistry : Registr obyvatel - RoB, Registr osob - RoS, Registr uzemni
identifikace, adres a nemovitostíRUIAN, Registr práv a povinností.občan nebo firma
nebudemusetopakovaněoznarrlovatrtznýmúřadůmzměnyúdajů.
( viz příloha č.8 ). obec
musíurčittzv. lokálníhoadministrátorav administračním
roz|traníSeznamuorgiínuveřejné
moci a Základúch registrech veřejné správy. Starostka navrhuje paní Kateřinu
Hofmeisterovou.
Diskuze:nikdo se nepřihlásil.
Výsledek hlasováni: pro 7 členů

proti 0 členů
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zdrže|se0 členů
Přijaté usnesení: oZ schvalujepaníKateřinu Hofmeisterovoujako lokálníhoadministrátora
v administračním
rczluaníSeznamuorgánůveřejnémoci a Zák|adníchregistrech
veřejné
správy.
Ad 13) Starostkaobce seznámila s návrhemkupnísmlouly na pozemekp.č.3213v k.í.
Nezdice nad Úhlavou o výměře 429 m' obec kupujepozemekód p*u Jósefa Veselého,
trvale býem Slovenská634, Přeštice.Uvedenýpozemeksousedís obecnímipozemky.Po
zakoupení tohoto pozemku vznikne jíž dostatečněvelká plocha pro vybudování
víceúčelového
hřiště,kterév obci tolik chybí.Již navZoZ z29.6. 20II by|aodsouhlasena
cenaza pozemek10 000 Kč ( viz příloha č.9). Navrhujese, aby pan Josef Veselý uhradil
daňz převodunemovitostia obecNezdice aby zaplati|aodhadníposudekceny pozemku.
Diskuze:nikdo se nepřihlásil.
Výsledekhlasování:pto 7 členů
proti 0 členů
zdrže|se0 členů
Přijaté usnesení : oZ schválilo kupní smlour,u mezí obcíNezdice a panem Josefem
Vesel;ým'trvalebyem Slovenská634, 334 01 Přešticena pozemekp.č.3213v k.ú.Nezdice
nad Úhlavou o výměře 429m2s tím,žeobec Nezdice uhradi posudekodhaduceny pozemku
a pan Vese|ýzaplatídaňz převodunemovitosti.
Ad 15) Projednáníostatníchzáležitostí:
o Starostka obce seznámi|a přítomnés Protokolem o kontrole výkonu přenesené
-28O|2OII
působnostisvěřenéorgánůmobcí na úsekuvidimace a |egalizace čj.
( viz příloha č.10).Závěr kontroly_bezzávad,
oZvzalo informaci na vědomí.
o Dále starostka obce seznámila přítomnése Souhlasem MěÚ Klatovy s umístěníma
provedenímstavby rodinnéhodomu pana Davida Klence na pozemku p.č.109/1v k.ú.
Nezdice nad Úhlavou (vizpříloha č.11).
OZvza|o informaci na vědomí.

Starostkasezniímilapřítomnés Kolaudačnímrozhodnutímčj. 273l2O11_ stavební
úpravyrodinného
domuč.p.36 Nezdice ( viz příloha č.12\.
oZvza|o informaci na vědomí.
Starostkaobce seznámilapřítomnés RozhodnutímtueÚ prestice,odboru životního
prostředíčj.235l20|1 ve věci povolení k vypouštěníodpadníchvod do vod
povrchovýchpro rodinnýdůmč.p.51 Nezdice( viz příloha č.13).
oZvza|o informaci na vědomí.
Starostkaobce seznámilapřítomnés Rozhodnutímtr,tcÚpresticečj. 2441201lve věci
pěstovánírychlerostoucídřeviny - japonskéhotopolu v k.ú.Nezdice nad Úhlavou,
pan Vlastimil Kriegr ( viz příloha č.1'4).
oZvzalo informaci na vědomí.
Starostka obce seznámila přítomnés ozniímenímspolečného
jednání o návrhu změny
č.1 Územního plrínusídelníhoútvaruPříchovice,částKucíný 1,i,příloha č.15).
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oZvzalo informaci na vědomí.
Ad 15) Starostkaobceotevřeladiskuzi.
Paní Jarmila Adamcová vznesla dotaz na zastupitele obce' jak hodlají řešit rychlou jízdu
automobilůa motorek v obci' Někteří řidiči viditelně nedodriují stanou",,ourychlost
u-ob"i.
Vzhledem k tomu, Že nejsou ve vesnici chodníky, hrozí střei s drobným zvířectvem
nebo
s dítětem.
Pan Drda seznámilpřítomnés jednánímna Dopravnípolicii, bylo docela těžképřesvědčitpolicii,
žev celéobci budezóna30 km/hod.
Na to paníAdamcová odpověděla,Že dopravníznačkynic neřešía nezodpovědné
řidiče zastaví
pouzezpoma|ovacípruhy.

Pan Drda odpověděl' že zpoma|ovacípruhy jsou drahéa v zimě by byl problém protahováním
s
silnice.
Do diskuze se zapojila paní ing. Pilcová, která navrhla osadit navíc ztačku
,, Pozor běhaií tu
děti...

Starostka.obcepaníing. Bouchnerováse přiklonila k návrhu pana Drdy s tím' Že požádáPolicii
CR , zda by pomohlahlavně zpočátkuo důsledné
ďodržování
rychlosti za cenu ,ožďá,ánípokut.
Pokud budepár řidičůpřistiŽenoa dostanouna místěpokutu,ostatnísi potom dqí pozor.
i,okud
totonepomůže,
budemehledatjinéřešenínapř. zpomalovacípruhy.
Nikdo se nepřihlásil.
Ad 16) Závěr
Starostkaobce poděkovala všempřítomnými zastupite|ům
za svoji účasta popřála přrjemný
večer'
VeřejnézasedáníoZ skončilov 20.25 hod'.

František Suda

Zápis provedla:Kateřina Hofmeisterová
V Nezdicíchdne 26.9.20l|

JUDr. Jan Drda
místostarosta

Ing. Hana Bouchnerová
starostka
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