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ZAPIS
o průběhuveřejnéhozasedáníZastupitelstvaobceNezdice
konanéhodne 28.12.2011od 18.00hod v zasedacímístnostioÚ v Nezdicích
Ad 1) Veřejnou schůzi zahájila starostka obce Hana Bouchnerová v 18.05 hod a všechny
přítomnépřivítala. Předsedajícíkonstatovala, že iďormace o konání zasedáni byla zveřejněna
na uřední desce obecního úřaduNezdice a na internetových stránkách www.obec-nezdice.cz,
a to sedm dní přede dnem konrínízasedání,Veřejné zasedéníbylo tedy svoliíno řádně a včas
v souladu s ustanovením $92 a $93 zákona o obcích a dále konstatova|a, že je přítomno 6
členů zastupitelstva (František Suda omluven), zastupitelstvo je tedy usnášeníschopné.
Přítomni jsou další4 oběanéobce. Prezenčnílistina je součástítohoto zžtpísu
Ad 2) Za ovéiovatelezápisu by|i navrženiing. Boleslava Pilcová a ing. Jan Kukla. Bylo také
navrženo,aby po celou dobu trviíníveřejnéhozasedéníse hlasovalo veřejně.
Výsledek hlasování: pro 6 členů
proti 0 členů
zdržel se 0 členů
Přijaté usnesení : Zasilpítelstvo obce Nezdice schvaluje za ověřovatele zápisu o pruběhu
zasedénízastupitelstva obce ing. Boleslavu Pilcovou a ing. Jana Kuklu a schvaluje veřejný
způsobhlasování po celou dobu trvání veřejnéhozastupitelstva.
Ad 3) Zapisovatelem byla jmenována paní Kateřina Hofmeisterová.
Ad 4) Předsedajícípřednesla návrh programu zasedáníl vu. pÍ.1l:
1. Zahájení
2. Volba ověřovatelůzápistl
3. Volba zapisovatele
4' SchváleníprogramuvZoZ
5. Kontrolausnesení
zYZoZ z26.9'20II
6. Zpráva starostkyobce
7' Schválení7. rozpočtového
opatřeníRozpoětuobce201l
8. Schválení8. rozpočtového
opatřeníRozpočtu
obce201l
9. Schválení9. rozpočtového
opatřeníRozpoětuobce201l
10. Schválení10.rozpočtového
opatřeníRozpoětuobce2011
11. SchváleníRozpoětuobcena rok20|2
12. SchváleníRozpoětového
výhleduobce 2012-2018
i3. Schválenípřijetíúvěruna předfinancování
projektu,, V;ýměnaa instalacestrojnětechnologického
zařizeníúpravnyvody v obci Nezdice...
14. Schválenípřijetídotacez Programurozvojevenkovana projekt,, Výměna a instalacestrojně_
technologického
zařízeníúpravnyvody v obci Nezdice...
15. SchválenípodáníŽádostio dotacido PSoV Plzeňskéhokrajena opravustřechybudovyúpravny
vody a provedenínovéelektroinstalace
16. SchváleníPlánu financoviání
obnovyvodovoduakana|izace
17. Schválenívodného
pro rok 2012
18. SchváleníDohody vlastníků
provozněsouvisejících
vodovodůpro veřejnoupotřebuajejich
vzájemnýchprávecha povinnostechmezi obcíBorovy a Nezdice'
19. Schválníodkupupozemků( č.p.900/3,900/10,900i11,900lI3,900lI4v k.ú.Borovy)pod
příjezdovoucestouna úpravnuvody.
20. Schválenípodrání
Žádostio dotacina havarijnístavya naléhavé
potřebyPlzeňskéhokrajena
opravustřechybudovyoÚ Nezdice
2i. Schválenízptacovátní
projektové
dokumentacena dětskéhřištěu hasiěskézbrojnice
22' Schváleníceny služebspojenýchs nájmemhrobovéhomístana hřbitověobdobí20|2-2013

-1-

č.i,369l20I|
23. SchválenioZY ě.2l20I1o poplatkuza komunálníodpad
24. SchváleníoZY č,.3l20I1k regulacihluku,hlučných
ěinnostía ochraněnočního
klidu
25' Schválení prodlouženíSmlouvy na zapůjčení
stolů ažidl'ík zajištěníprovozu
místníhohostince,, U Trnků..
26. Schválení Ceníku sluŽeb odvozu a odstraněnísměsnéhokomunálního odpadu na rok
2012č,j.367l20II
27. Schválení Smlouvy o zŤizenívěcnéhobřemene ěj.358l20l1
28. SchváleníSmlouvy o zřízenívěcnéhobřemene ěj.336l20II
29. Schválení Vnitřní směrnice obce Nezdice č.212011pro provedeníinventarizace
30. SchváleníVnitřní směrnice obce Nezdice ě.3120|1 odpisový plrín
31. Schválení Dodatku č.1 ke Smlouvě o nájmu a provozoviánívodovodu pro veř. potřebu
32. Projednáníostatníchzá|ežitostíorganizačnípovahy
33. Diskuze
34. Závér
Diskuze: nikdo se nepřihlásil
Výsledek hlasování:pro 6 členů
proti 0 členů
zdrže|0 členů
Přijaté usnesení: oZprogram schválilo.

Ad 5) Předsedající
zkontrolovalausnesení
zposledníhoYZoZ, kterése konalo 26.9.20IIa
konstatova|a,
žezastvpitelstvunebyl uloženžádnýukol.
Ad 6) Starostkaobce ing. Hana Bouchnerová seznátmilapřítomnése svojí zprávou (víz.
příIohač.2).
Ad 7) Paní Kateřina Hofmeisterová seznámila přítomnés 7. rozpočtovýmopatřením
Rozpočtu20II ato ve znění:
Rozpočtové
opatřeníč,.7_ rozpočet
20II (podrobně viz. příloha č.3)
Celkovépříjmyrozpočtu
ve ýši
5 754 989 Kč
- 4142 434Kč)
Financováníve výši
Celkovézdroje
1612 555 Kč
BěŽnévýdaje
I 4I2I15 Kč
Kapitálovévýdaje
200 440Kč
Celkovévýdaje rozpočtuve výši
16|2 553 Kč
Diskuze:nikdo se nepřihlásil.
Výsledek hlasování:pro 6 členů
proti 0 členů
zdrželse 0 členů
Přijaté usnesení: oZ schvaluje7. rozpočtové
opatřeníRozpočtu20II.
Ad 8) Paní Kateřina Hofmeisterová seznáni|a přítomnés 8. rozpočtovymopatřením
Rozpočtu20|I ato ve znění:
Rozpočtové
opatřeníč.8 _ rozpočet
20I| (viz. příloha č.4)
Celkovépříjmyrozpočtu
ve qiši
5 754 989 Kč
.4 I4I994Kč
Financování
ve výši
Celkovézdroje
| 612995 Kč
Běžtaé
výdaje
I4I2 555 Kč
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Kapitálovévýdaje
2OO44OKč
Celkovévýdaje rozpočtuve výši
1612 995 Kč
Diskuze:nikdo se nepřihlásil.
Výsledek hlasování:pro 6 členů
proti 0 členů
zdržeIse 0 členů
Přijaté usnesení: oZ schvaluje8. rozpočtové
opatřeníRozpočtu20|l.
Ad 9) Paní Kateřina Hofmeisterová seznámila přítomnés 9. rozpočtovýmopatřením
Rozpočtu20II ato ve znění:
Rozpočtové
opatřeníě.9 _ rozpočet
20lI (podrobně viz. příloha č.5)
Celkovépříjmyrozpočtuve qýši
5 766 504 Kč
Financoviání
ve výši
4 I45 951 Kč
Celkovézdroje
1620 553 Kč
Běžné
výdaje
1 420113Kč
Kapitálovévýdaje
200 440Kč
Celkovélydaje rozpočtuve výši
| 620553 Kč
Diskuze:nikdo se nepřihlásil.
Výsledek hlasování:pro 6 členů
proti 0 členů
zdrže|se 0 členů
Přijaté usnesení: oZ scbvaluje9. rozpočtové
opatřeníRozpočtu20II.
Ad 10) Paní Kateřina Hofmeisterová seználmi|apřítomnés 10. rozpočtovýmopatřením
Rozpočtu20II ato ve znění:
Rozpočtové
opatřeníč.10 _ rozpočet20ll (podrobně viz. přiloha č.6)
Celkovépříjmyrozpočtuve qýši
5 820 095 Kč
. 4 424976Kč
Financování ve výši
Celkovó zdroje
1 395 119Kč
Běžnévýdaje
I 368479 Kč
Kapitálové výdaje
26 640 Kč)
Celkovévýdaje rozpočtuve výši
1 395 119Kč
Diskuze:nikdo se nepřihlásil.
Výsledek hlasování:pro 6 členů
proti 0 členů
zdrže|se 0 členů
Přijatéusnesení: oZ schvaluje10.rozpočtové
opatření
Rozpočtu20II.
Ad 11) Paní Kateřina Hofmeisterovásezniímilapřítomnés návrhem rozpočtuobce na rok
2012 ato ve znění:
Rozpočet
obceNezdicena rok2012 ( podrobněviz. přílohač.7)
Celkovépříjmyrozpočtuve ýši
2 02I I27 Kč
Financováníve výši
1 7 18 3 1K č
Celkovézdroje
2192 958Kč
Běžnévýdaje
I 439778Kč,
Kapitalovévýdaje
753180Kč
Celkovévydaje rozpočtuve výši
2l92 958 Kč
Výsledekhlasování:pro 6 členů
proti 0 členů
zdrže|se 0 členů
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Piijaté.usnesení': 'oZ schvaluje schodkovýRozpočetobce na rok 2OI2 vzávazných
y\az91e|i9hdle'přílohy č.7. Příspěvekna činnostv rbce 2012 oS Tradeášiz Nezdic ve vysi
10 000 Kč.A dále příspěvekna službyza mobilnítelefonpro starostkuobceve výši500 Kč/
1 mě s í c .
oZ sJa1o.yujekompetencestarostkyobce k prováděníjednotliqých rozpočtovýchopatření
v následujícímrozsahu:
do ýše 20 000'-Kč .
jsou-li . yyY91?n4 orgar'rizačními
změnarni na obecním úřadě, pokud tyto změny
nevyv'^olávají
dalšínároky na finančníprostředkyobce (nezlyšuješe celkový rozpočét
výdajůobce).
rozpočtováopatřenív částkáchryššíchmůŽestarostkaobce samostatněprovádětjen v
případech:
a) rozpočtouého
zapojeníúčelově
přidělenýchfinančních
prostředkůz jinýchrozpočtů.
b) kdy zapojenívýdajevyžadujenutnývýďajnazajištěníčhoduobce,vpřípadě havarií
nebostavunouze),.ydajk odvrácenímožnýchškod
a dá|e,kďyžvčasně
provedení
ú.!1{yje vénánopena|izacía dopadypenaIizací
mohou ýtazně překročitpřípadná
rizika z neoprávněnéúhrady.
c) úhradypokut,penález rozhodnutínaďřízených
orgánůa dohledůa dalšínutnéýdaje,
kdy schválenírozpočtového
opatřeníje nezbynéamá jenformálnícharakter,protože
vydaj musíb;it realizován.
Zastupitelstvosi vyl.razujeprávo na informacio každém
rozpočtovém
opatřeníprovedeném
v kompetenci starostky na nejbližšímzasedánízastupitelstva konanémpo schválení
rozpočtového
opatřenístarostkouajejíhostručného
odůvodnění(odůvodnětí|zenazasedání
podatústně).
Ad 12) Starostkaseznámila přítomné
s Rozpočtovýmvyhledemobcena období2012- 20t7
a vysvětlilajednotlivépoložkyvýhledu( viz příloha č.8 ) .
Diskuze:nikdo se nepřihlásil.
Výsledek hlasování:pro 6 členů
proti 0 členů
zdrže|se 0 členů
Přijatéusnesení: oZ schvalujeRozpočtoqfvýhledna období20II-2OI7.
Ad 13) Dalšíbod veřejnéhozasedéní
oZ bylo projednánípřijetí úvěruve qýši 1 mil. Kč
na předfinancováníprojektu..Výměna a instalacestrojně-technologického
zaŤízení
úpravny
vody v obci Nezdice...Realizace projektuproběhnev roce 2012. Celkovépředpokládané
nakladyprojektujsou 1 II5 760 Kč.PoskýovateldotaceSZIF České
Budějovice dotaci ve
Výši 836 820 Kč schválil, ale stále se čekána výzvu k podpisu Dohody. Termínpodpisu
Dohody se předpokládá někdy v 1. čtvrtletíroku 2012. Samotná rea|izaceby měla být
dokončena
ve 3. čtvrtletí
20Í2,tak aby přislíbenádotacebyla připsána včas naběžnýúčet
a
jistina úvěrudo konceroku zaplacena.
Diskuze:nikdo se nepřihlásil.
Výsledek hlasování:pro 6 členů
proti 0 členů
zdrželse 0 členů
Přijaté usnesení: oZ schvalujepřijetíúvěruve qýši1 mil. Kč na předÍinancování
projektu
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.. Výměna a instalacestrojně.technologického
zaÍízení
úpravnyvody v obci Nezdice...
Ad 14) Starostkaobce sezniímilapřítomnés projektem.. Výměna a instalace strojnětechnologickéhozaÍízeníúpravnyvody v obci Nezdice.oo
Na zminěnýprojektobecNezdice
získádotacipřes místníakčnískupinuAktivios z Programurozvoje venkovaČR . Stavbaze
sedmdesátýchlet již má néeoza sebou a tak jsme letos připravili projekt na rekonstrukci
procesnítechnologie,dáIedemontáž'
interiérubudovy.Projektřešízlepšení
staréhoamottáž
nového strojně-technologického
pískoqýchÍiltrua akumulační
zaÍízeni( tj. dvou stávajících
nádržena vodu na upravenouvodu vč.ventilů, armatura potrubí,výměnu zkorodovaných
pochozíchplechůnad trubnímikanály za novékompozitovéa bezpečnější
roštyv budově
úpravnyvody obce Nezdice. Dále pak instalaci noÝé dávkovací stanice manganistanu
pro lepšíodstraněníže|ezaa manganuze surovévody. Celková ýše projektuje 1
draselného
115 760'.Kč.90% dotacese počítáze způsobilýchvýdajůtj. ěástkybez DPH a bude tedy
činit 836 820'-Kč. Samotná realizace projektu včetněvýběrovéhoťtzeníbude probíhat
v příštím
roce2012. Nyníjsme ve fáni, kdy čekámenaýzvu k podpisuDohody( smlouvy)
se SZIFem, tj. poskytovatelem.
Realizovatprojektbudemev roce2012.
Diskuze:nikdo se nepřihlásil.
Výsledek hlasování:pro 6 členů
proti 0 člen
zdrže|se 0 členů
Přijaté usnesení: oZ schvaluje přijetí dotaceve výši z PRV ČR na projekt .. Výměna a
instalacestrojně-technologického
zatízeníúpravnyvody v obci Nezdice...
Ad 15) Starostkaobce sezniímilapřítomnése stavemstřechyúpravnyvody, kterouje nutné
opravit. Vzhledem ke změně strojníhovybaveníúpravnyvody je nutnéprovéstnovou
podat žádosto dotaci do PSoV Plzeňského
elektroinstalaciv budově.Nawhla zastupitelům
kraje( viz bod 14 )
Diskuze:nikdo se nepřihlásil.
Výsledekhlasování:pro 6 členů
proti 0 členů
zdrže|se0 členů
Přijaté usnesení : oZ schvaluje podrínížádostío dotaci na opraw střechy a novou
elektroinstalaciv úpravněvody do PSOV Plzeňskéhokraje.
Ad 16) Starostka obce seznámi|a přítomné s Plánem financování obnovy vodovodu a
kanaIizace pro obec Nezdice, kteý zpracovaly KANALIZACE
A VoDoVoDY
StaÍ"ý
P1zenec,a.s. ( viz příloha č.9 ) .
Diskuze: nikdo se nepřihlásil.
Výsledek hlasování: pro 6 členů
proti 0 členů
zdrŽelse 0 členů
Přijaté usnesení : OZ schváIilo Plan financování obnovy vodovodu a kana|izaci pro obec
Nezdice.
Ad 17) Předsedající starostka obce seznámila přítomnés variantami cen vodného pro ro\
2012 v obci Nezdice. Jedna variantaje vodné ve formě jednosložkové za 33,42 Kč/ 1 m'
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včetněo|H ( viz příloha č.10). Druhá variantaje formadvousloŽková,kdy cenazavodu je
31 Kč/m, a pevná ročnísložkaza vodoměrje 200 Kč,kteroup|atíkaždý,kdo je napojenna
vodovodníÍad(víz příloha č.11 ).
Diskuze:nikdo se nepřihlásil.
Starostkaobce navrhla zastupitelůmschválit dvousloŽkovoucenu vodnéhopro rok 2012 a
obecně závaznouvyhlášku č:.4120|1' kterou se stanowje úhradavodnéhoa stočného
ve
formě.
dvousložkové
Výsledek hlasování:pro 5 členů
proti 0 členů
( pan Vladislav Gruszka)
zdrže|se 1 členů
Přijaté usneseníz oZ schváIiloobecně závaznouvyhláškuč.412011,kterouse stanovuje
úhradavodnéhoa stočného
ve dvousložkové
formě. Cenu vody ve qýši 31 Kč/m, a pevná
je 200 Kčpro rck20l2.
ročnísložkazavodoměr
Ad 18) Předsedající
provozně
starostkaobce seznámilapřítomné
se zněnímDohody vlastníků
souvisejícíchvodovodůpro veřejnou potřebu a jejich vzájemnýchprávech a povinnostech
mezi obcíBorovya Nezdicečj.374l20ll(vizpřílohač.12 ).
Diskuze:nikdo se nepřihlásil.
Starostkaobcenavrhlazastupitelům
Dohoduschválit.
Výsledek hlasování:pro 6 členů
proti 0 členů
zdrže|se0 členů
Přijaté usnesení : oZ schválilo Dohodu vlastníkůprovozně souvisejícíchvodovodůpro
veřejnoupotřebu a jejich vzájemnýchprávech a povinnostechmezi obcíBorovy a Nezdice
čj.374l20ll.
Ad 19) Předsedající
starostkaobce seznámilase situacíohledněpříjezdovécesty na úpravnu
vody. Jedná se o prašnoukomunikaci se štěrkoým povrchem.Přístupovácesta k úprawě
vody je tvořena zpozemki parc.č.90013,900lI0, 900l|l, 900112,900lI3 a 900lI4
vkatastrálníuzemíBoroly. obec Nezdice vlastnípouze pozemekparc.č.900lI2 a I7lI8
pozemkuparc.č.90013.ostatnípozemkyjsou ve vlástnictvísedmivlastníků.
obec Nezdice nechala zpracovatztalecký posudek č, 4328-64l|I o ceně pozemků,který
áotovil pan FrantišekChmelík ze Švihova.V katastrunemovitostíjsou pozemky vedeny
jako ostatníplocha-ostatníkomunikace.Zjištěnácena dle posudkuje 43,37Kčl Im, (viz
příloha č.13 ).
Diskuze:nikdo se nepřihlásil.
Starostkaobce nawhla zastupitelůmoslovit vlastníkypozemků90013,90011.0,900lI3 a
900lI4 a zahájítjednanív odkoupenípozemkůza odhadnícenu.U pozemkuparc.č.900l|4,
kteý vlastnítři majiteléanakterý je uvalenaexekucepočkat,aŽbudeexekucevyÍízena.
Výsledek hlasování:pro 6 členů
proti 0 členů
zďrželse 0 členů
Přijaté usnesení : oZ schválilo odkup pozemkůpod přístupovoucestouna úpravnuvody
v Nezdicíchza odhadnícenu 43,3| Kč . Zároveň zastupitelstvo ukládá panu JUDr. Janu
Drdovi připravit smlouvy pro jednotlivévlastníky.
Ad 20) Starostkaobce seznámilapřítomnése stavemstřechyna budověoÚ Nezdice, kterou
je nutnéco nejrychleji opravit neboť se zjistilo, že iž|abímstřechy dlouhodobě skrytě
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zatékaLo.
Navrhla zastupitelůmpodat žádosto dotaci do programu na havarijnístavy
potřeby Plzeňskéhokraje.
naléhavé
Diskuze:nikdo se nepřihlásil.
Výsledek hlasování:pro 6 členů
proti 0 členů
zdrželse 0 členů
Přijaté usnesení: oZ schvalujepodránížádostio dotaci na opravu střechy budovy oU do
potřeby Plzeňskéhokraje.
programuna havarijnístavya naléhavé
Ad 21) Předsedajícístarostkaobce sezniímilapřítomnés přípravouvíceúčelového
dětského
hřiště.Navrhla zastupitelům
nechatzpracovatprojektovoudokumentaci,tak aby bylo možné
poŽádato dotaci .
Diskuze:Pan Petr Kouřil vznesl dotaz,zdato nenízbyeěné,mítv obci dvě hřiště.
odpověď:
Pí.Bouchnerová:Již od roku 2006 probíhalajednánínejprves TJ Nezdice o možnostivyužití
jednaníchobec zača|a
hřiště.Po neúspěšných
hledatjiné cesty.Vroce 2010 se
stávajícího
uskutečnilajednránís panem Trnkou, majitelem zdejšíhohostince o možnostiodkoupení,
popřípadědlouhodobého
pronájmupozemkuvedle hostince. Bohuželani tatojednrání
nebyla
úspěšná.Nakonec se podďilo vyjednat zakoupenípozemku za oU od pana Veselého.
na pozemkubez nutnostinájemnísmlour,y.Toto
Výhodoubudei to, žehřištěbudepostavené
novéhřištěbude mít zpevněnýpovrch, který umožnívěnovat se mnoha rtnným sportům,
v zimě i bruslení.Částpozemkubudevyhrazenamaminkáma jejich dětem.dětskéhřiště.
pozemekTJ Nezdice|ežívzáplavové
PaníPilcová:,,Yzh|edemk tomu,žesoučasný
oblasti,,
nebylo by tudiž moudrétam takto zaněÍenéa vybavenéhřiště budovat, i kdyby třeba
k dohoděs TJ Nezdice v budoucnudošlo...
Výsledek hlasování:pro 6 členů
proti 0 členů
zdrže|se0 členů
Přijaté usnesení : oZ schváIilozpracováníprojektovédokumentacena víceúčelové
hřiště
vedle hasičské
zbrojnice.
Ad 22\ Paní Kateřina Hofmeisterová sezniímilapřítomnés hospodďením na obecním
hřbitověv letech2010a20II (viz příloha č.14 ) . Pruměrnýnríkladna jednohrobovémísto
je
činíI37 Kč. Vzhledem k tomu, že v nák|adechneníZanesennaklad na mzdy ( údržba
zajištěnav rámci Veřejně prospěšnýchprací)navrhuje starostkacenu za sluŽby s nájmem
hrobového
místaspojené
na období2012.2013ve lryši150Kč/rok.
Diskuze:nikdo se nepřihlásil.
Výsledek hlasování:pro 6 členů
proti 0 členů
zdržeIse0 členů
Přijaté usnesení: oZ schválilo cenu za službyspojenés nájmem hrobovéhomístave qýši
150Kč/ 1 rok na období2012-20|3.
Ad 23) Místostarostaobce JUDr. Jan Drda sezniímilpřítomnése zněnímobecně závazné
vyhláškyč.2l20I1 o poplatkuza komunálníodpad( celá vyhláškaviz příloha č.15).
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Výňatekz vyhláškyč,.2120II:
Sazba
tku na rok 201
_ 12 svozŮlrok(120l'110l)
Popelnice- lx měsičně
Popelnice_ lx za2 týdny_ 26 svoziltok (1201' 110 D
(120l' 110l)
Popelnice_ kombinovanýsvoz_ 40 svoz.Ůltok
(1201,110l)
Popelnice- lxzatyden - 52 svoztt/rok
Popelnice _ jednorázový svoz

1 000

Kč

1 600

Kč

2100

Kč

2 400

Kč

200

Kč

Poplatníkje každá fyzícká osoba, při jejichž činnostivzniká komunálníodpad. Plátcem
poplatkuje vlastníknemovitosti,kde vznikákomunálníodpad.Jde-li o budovu,kde vzniklo
jednotekpodle zvláštníhoziů<ona,je
plátcemtoto společenství.
Plátce
společenství
vlastníků
e mezi jednotlivépoplatníky.Poplatek je splatny nejpozději do
tento poplatek rozúčtuj
15.2.2012
Diskuze:nikdo se nepřihlásil.
Výsledekhlasování:pro 6 členů
proti 0 členů
zdrželse 0 členů
Přijatéusnesení: oZ schváIilro
o poplatkuza komunálníodpad.
oZY č,.2120|1
Ad 24) Místostarostaobce JUDr. Jan Drda seznámil přítomnése zněnímobecně závazné
vyhlášky č. 312011k regulaci hlukuo hlučnýchčinnostía ochraně nočníhoklidu ( celé
zněnívyhláškyviz příloha č. 16 ). K tétovyhlášceobec Nezdice přikročilav souvislosti
s pořádrínímTECHNA v Příchovicíchv posledníchletech. V letních měsícíchobtěžuje
nepříjemnýhluk občanyokolních obcí nepřetržitěpo celé tři dny konání akce, přičemž
nejsilnější
hluk je v nočních
hodinách,nejčastěji
od 2,00 hod do 5,00 hod. V letošním
roce
již
jednání
proběhlo na popud okolních obcí
několik neúspěšných
a to s Policií ČR,
Plzeňskýmkrajem,Krajskou hygienickoustanicíČR a uředníky Ministerstvavnitra ČR.Na
doporučení
MV ČRjsme přistoupili k vyhlášce,která by hluk měla regulovat.
Výňatek:
proti rušení.
Tato obecnězávaznávyhláškauprawje dobunočního
klidu a jeho zajištění
je
pracovnímudni pro účelytétovyhláškyvymezenod
Nočníklid ve dnech pÍedcbázejících
22,00 hod do 06,00hod.V tétodobě je každýpovinen zachovávatklid a omezit hlučné
projevy.
V pátek, sobotua ve dnech pŤedchazejících
státemuznanémusvátkuje nočníklid rrymezen
na dobu od 23,00 hod do 07,00 hod.V tétodoběje kažďýpovinen zachovávatklid a omezit
projevy.
hlučné
Výjimky:
1. omezenístanovenátoutovyhláškouse neváahujína dobu3r.I2. a 1.1.kalendrířního
roku.
pořadatelevýjimku udělujeobecníuřad.
2. Na zák|aďěpísemné
žáďostí
3. Povinnostžádato výjimku se nevztahujena akcepořádanéobcíNezdice
Tato lyhláška nabýváúčinnosti
dne dnem 15.I.20|2
Diskuze:nikdo se nepřihlásil.
Výsledekhlasování:pro 6 členů
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proti 0 členů
zdržeIse0 členů
Přijaté usnesení: oZ schválilooZV č.3l20I1k regulacihluku,hluěnýchčinností
a ochraně
nočního
klidu.
Ad 25) Předsedající
starostkaobce seznámilapřítomnése záměremobce prodloužitSmlouvu
na zapůjčení
stolů a židli k zajištěníprovozu místníhohostince ,, U Trnků..majiteli
nemovitostipanuPavlu Trnkovi na dobu do 31.I2. 2013.SmlouvabyIa uzavÍena
dne 3l.12.
2008 na dobu určitoudo30.10.20|0. Dodatkemě. I ze dne 30.9.2010byla prodloužena
do
3I.I2,20II, Zámérprodlouženísmlouvy byl zveřejněn na úřednídesce oÚ Nezdice
12.12.2011.
Starostkaobcenavrhuje Zo prodloužit
smlouvudo 3I,12.2013.
( viz přílohač.|7 ).
Diskuze:nikdo se nepřihlásil.
Výsledekhlasování:pro 6 členů
proti 0 členů
zdržeIse0 členů
Přijaté usnesení: oZ schváIiloprodloužení
Smlouvy na zapt$ěenístolůa žíďlik zajištění
provozu místníhohostince,, U Trnků..majiteli nemovitostipanu Pavlu Trnkovi na dobu do
31.r2.2013.
Ad 26) Předsedající
starostkaobce seznámilapřítomné
s Ceníkemslužebodvozu a odstranění
směsného
komunálního
odpaduna období1.1.-3I.I2.20I2
čj.367l20II(viz přílohač.18 ).
Diskuze:nikdo se nepřihlásil.
Výsledekhlasování:pro 6 členů
proti 0 členů
zdrže|se0 ě|enů
Přijaté usnesení: oZ schválilo Ceník služebodvozu a odstraněnísměsnéhokomunálního
odpaduna obdobíI .I.20I2-3I .I2.20I2čj. 367l20I I
Ad 27) Pan JUDr. Jan Drda sezniímilpřítomnése zněním Smlouvy o zřizení věcného
břemenečj,35812011.Věcnébřemenovzniklo na pozemcíchobce na p.č.277 a pozemku
p.č,278 v k.ú.Nezdice nad Úhlavou, při stavbě soustar,ypro distribuci elektrickéenergiekabelNN akce,,Nezdice,p. Klenc, p.109/1-k.NN,,,kjehoŽzÍízeni
byl lydan izemnísouhlas
s umístěnímstavby Městským uřadem Klatovy. Finančnínáútradajestanovenadohodouve
\^ýši
1 000 Kč ( viz příloha č.19 ).
Diskuze:nikdo se nepřihlásil.
Výsledekhlasování:pro 6 členů
proti 0 ělenů
zdrže|se0 členů
Přijatéusnesení..oZ schváliloSmlouvuo zŤízerivěcného
břemeneč,j.358l20II.
Ad 28) Pan JUDr. Jan Drda sezniímil přítomné se zněním Smlouvy o zíizení věcného
břemene čj.336l20l1. Věcné břemeno vzniklo napozemcích obce p.č:.27311(zemníkabel
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NN a přípojkováskříň na sloupu v rozsahu4,4 mz) a pozemku p.č.16 ( přípojková skříň
v rozsahu0,2 m ) v k.ú.Nezdice nad Uhlavou, při stavběsoustalrypro distribuci elektrické
nahradaje stanovenadohodouve ýši 1 100Kč ( viz příloha č.20 ).
energie.Finanční
Diskuze:nikdo se nepřihlásil.
Výsledekhlasování:pro 6 členů
proti 0 členů
zdrželse 0 členů
Přijatéusnesení: oZ schváIiloSmlouvuo ňízeruvěcného
břemenečj.336l20IT.
Ad 29) Paní Kateřina Hofmeisterováseznánila přítomnése zněnímVnitřní směrniceobce
Nezdiceč.2l20I1pro provedení
inventatízace
majetkuazávazkiobce ( viz příloha č.21').
Diskuze:nikdo se nepřihlásil.
Yýsledek hlasování:pro 6 členů
proti 0 členů
zdrželse 0 členů
Přijaté usnesení: oZ schválilo Vnitřní směrnici obce Nezdice č. 2l20I1 pro provedení
ínventarizace
majetkuazávazki obceNezdice.
Ad 30) Paní Kateřina Hofmeisterováseznámi|apřítomnése zněnímVnitřní směrniceobce
Nezdiceč).3l20I1
odpisoly plán obceNezdice( viz příloha č.22).
Diskuze:nikdo se nepřihlásil.
Výsledekhlasování:pro 6 členů
proti 0 členů
zdrželse 0 členů
Přijatéusnesení: oZ schváliloVnitřnísměrniciobceNezdice č,3l2OI1odpisoqýplan.
Ad 31) Předsedajícístarostkaobce seznámilapřítomnése ziíměremobce s Dodatkem č.1 ke
smlouvě o nájmu a provozovánívodovodu pro veřejnou potřebu uzavřenou10. 3. 2008.
Dodatekřešízměnuke smlouvěo nájmu a provozováníze dne 10.března2008je změna članku
IV. Cena v bodě 2 a to v tomto znění: Nájemnébylo stanovenodohodou smluvníchstran
v celkovévýši27 000,-Kčna celý na celý kalendrířní
rok za pronajatýsouborstavebvodovodu
pro veřejnoupotřebu.
Předmětemdodatkuč.1 řešízměnu ke smlouvěo nájmu a provozovánize dne 10. března2008
je změna člankuIV. Cena v bodě 3 a to v tomto zněru: Nájemnéje účtovríno
čtvrtletněa to na
zák|aděfakturypronajímatele
vystavenék poslednímudni příslušného
čtvrtletí.
Zámět obcezměnitnájemnísmlouvubyl zveřejnénI2.I2,2aII naúřední
desceoÚ. ( příIohač.
23\.
Diskuze:nikdo se nepřihlásil.
Výsledekhlasování:pro 6 členů
proti 0 členů
zdrže|se0 členů
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Přijaté usnesení : oZ schválilo ročnívýši nájmu úpravnyvody Nezdíce 27 000 Kč.
pan JUdr. Jan Drda zpracýe dodatekke Smlouvěo nájmu.
Místostarosta
Ad 32) ProjednáníostatníchzáleŽitostí:
o Starostkaobce sezniímilapřítomnés oznámenímKatastrálníhouřadu pro Plzeňský
Waj, žek3I.I2.2011 rušíKatastrálnípracovištěPřeštice.od 1.1.2012budou služby
zajišťovanyKatastrálnímpracovištěmPlzeň-jih, Radobyčická 12, Plzeřt. Většinu
oficiálních výstupů z katastru mohou občanézískat na kontaktním místě Czech
POINT na oU Nezdice( viz přílohač.24).
oZvza|o informaci na vědomí.
o Dále starostka obce oznártila přítomn;ým,
že v pondělí 23.I.20I2 bude provádět
čištění
arevizi komínův Nezdicíchpan mistr kominický Petr Hess z Dobřan.
oZvza|o informaci na vědomí.
o Starostka seznátrnilapřítomnés připojení se obecního uřadu Nezdice |032012
k mezinárodníkampani,, Vlajka pro Tibet... ( viz příloha č.25).
oZvzz|o informaci na vědomí.
o Starostka informovala přítomnéo možnosti Domácí zdravotní péče.Domácí
zdtavotnípéčeje službahrazetá zdravotrupojišťovnoua předepisujeji na žádost
pacienta ošetřujícílékař. V mnoha případech se nemocný nemusí hospitalizovat
v nemocnici,ale odbomý zdtavotnickýpersonálna pokyn lékďe zajedezapacientem
domůa předepsanýúkoďy provede.Nejednáse pouzeo pÍevazy,nýbržo celou škálu
rťnnýchodborných úkonů.V mnoha případechs takovou pomocí pak nemocný
je
člověkmůžedožítdoma ve svémprostředía nemusído nemocnice. Domácípéče
( podrobnějivizpř.26).
vždylevnějšínežhospitalizaceve zdravotnickém
zaŤízení.
Ad 33) Starostkaobce otevřeladiskuzi.
Diskuze:
Pan Petr Kouřil nesouhlasís navrhovanýmdopravnímřešenímrychlosti automobilův obci .
pruhy a umístíje v dolníchNezdicích.
Navrhl, žesi na svénáklady zakoupízpoma|ovací
Pan Drda přítomnýmosvětlil dopravnísituaci a zdtltaznil,že ani obec ani nikdo jiný si
nemůŽesvévolněumístitna komunikaceco chce' byť si to zaplatíze svého. I k určenía
osazenídopravníchznaěek se vyjadřovala Policie ČR a ta zhodnotila navrženýpasport
místních
komunikacía doporučilaa schválilaznačeníZóny 30.
Paní Bouchnerová:,,S umístěnímzpomalovacíchpruhůjsme takéuvažovali,dokonce by
vyšli levněji, neždopravníznačky,ale Policie ČR nam je neschválila,neboťjsou pqývelmi
pro cyklisty a podlejejich dosavadníchzkušenostislouŽíjako odrazovémůstky
nebezpečné
pro motorkiíře.
Pan Pecl si myslí'žedopravnísituacinemusíschvalovatorgény,aleje to v chovanílidí.
Nikdo se nepřihlásil.
Ad 34) Závér
Starostkaolce poděkovalavšempřítomnými zastupitelttmza svoji účast
a popřála hodně štěstía
zdravído novéhoroku2012,
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Zápis provedla: Kateřina Hofmeisterová

V Nezdicích dne 28.|2.20lI

JUDr. Jan Drda
místostarosta

\f

Ing. Hana Bouchnerová
starostka
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