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zÁpIs

o průběhuveřejnéhozasedáníZastupitelstva obce Nezdice
konanéhodne 19.3.2012od 19.00hod v zasedacímístnostioÚ v Nezdicích
Ad 1) Veřejnou schůzi zaháj1la starostka obce Hana Bouchnerová v 19.05 hod a všechny
přítomnépřivítala. Předsedajícíkonstatovala, že informace o koniínízasedáni byla zveřejněna
na úřednídesce obecního uřadu Nezdice a na internetových striánkáchv-w-w.,J]b-c$:!]qadigg.Qt,
a to sedm dní přede dnem konání zasedání.Veřejné zasedáni bylo tedy svoláno řádně a včas
v souladu s ustanovením $92 a $93 zékona o obcích a dá|e konstatovala, že je přítomno 7
členůzastupitelstva, zastupitelstvo je tedy usnášeníschopné.Přítomno je 7 občanůobce.
Prezenčnílistina je součástítohoto zápisu
Ad 2) Za ověřovatele zápisu byli nawženi ing. Boleslava Pilcová apan František Suda. Bylo
takénavrženo,aby po celou dobu trvání veřejného zaseďáníse bude hlasovat veřejně.
Výsledek hlasování: pro 7 členů
proti 0 členů
zdrželse 0 členů
Přijaté usnesení: Zastupitelstvo obce Nezdice schvaluje za ověŤovatelezápisu o pruběhu
zasedáni zastupitelstva obce ing. Boleslavu Pilcovou a pana Františka Sudu a schvaluje
veřejný způsobhlasování po celou dobu trviíníveřejnéhozastupitelstva.
Ad 3) Zapisovatelem byla jmenoviínaparrí Kateřina Hofrneisterová.
Ad 4) Předsedajícípřednesla návrh programu zasedáni l vu. pí.1lz
1. Zahájení
2. Volba ověřovatelůzápisu
3. Volba zapisovatele
4. Schválení programu vZoZ
5. Kontrola usnesenízYZoZ z 28,12.2011
6. Zpráva starostky obce
7. Schválení opatřeníobecnépovahy o vydráníÚzemního plránuNezdice
8. Schválení1. rozpočtového
opatřeníRozpočtuobce 2012
9. Schválení 2. rozpočtovéhoopatřeníRozpočtu obce 2012
10. Schváleníobecně závaznévy'hláškyč.|l20I2 o změně vyhlášky č.3l20II.
11'.Schválení|nventaizační zprávy 20II avýazení nefunkčníhonebo poškozenéhomajetku
12. Schválení zveřejnění záměru darování automobilu AVIA - požámi vozidlo A 30-K
inv.č.022- 1 Sboru dobrovolných hasičůNezdice.
13. Schválení Smlouvy čj. 89l20l2 s firmou Intergram,Na Poříčí27 ,Praha I
14. SchváleníDodatku č.1120|2ěj.32l20I2 ke Smlouvě o poskýnutí finančníhopříspěvku
Plzeňskému kraji na zajištění dopravní obslužnosti uzemi Plzeňského kraje veřejnou
vnitrostátnílinkovou dopravou .
15. Schválení Smlouvy o poskytovaní regionálních služeb čj.63l20t2 uzavŤenou mezi
Městskou knihovnou Klatovy a obcí Nezdice.
16. Podaní žádosti o dotaci na Veřejně prospěšnéptáce u Úřadu práce Českérepubliky,
krajské pobočky v Plzni a vytvoření jednoho pracormího místa v rámci Veřejně
prospěšnýchprací.
17. Jmenování komise pro vyběrové Ťizeni _ projekt ,' Výměna a instalace strojnětechnologickéhozatízenív úpravněvody obce Nezdice
|8. Zařazeníkomunikace p.č.29811ap.č.29211doPasportumístníchkomunikacíobce
Nezdice
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19. Proj ednání o statníchzá|ežítosti or garizačnípovahy
20. Diskuze
2t. Závér
Diskuze: nikdo se nepřihlásil
Výsledek hlasování: pro 7 členů
proti 0 členů
zdrže|0 členů
Přijaté usnesení : OZprograrrl' schválilo.
Ad 5) Předsedajícízkontrolovala usneseníz posledníhoYZoZ, kterése konalo 28.12.20II a
konstatovala, že panu JUDr. Janu Drdovi bylo uloženo zpracovat náwhy kupních smluv s
jednotliwými vlastníky pozemkůpod příjezdovou cestou na úpravnuvody.
Ad 6) Starostka obce ing. Hana Bouchnerová seznÍriIa přítomnése svojí zprávou (viz.
pří|oha č.2).
Ad 7) Starostka obce předala- slovo zastupiteli obce panu Vladislar,u Gruszkovi, kteý
seznám1|přítomné s náwhem Uzemního p1anu obce Nezdice. Náwh územníhoplanu byl
prezentován pomocí diaprojektoru ( viz. přítoha č.3 - cD ÚP obce Nezdice).
Diskuze: Nikdo se nepřihlásil.
Výsledek hlasování: pro 7 členů
proti 0 členů
zdrže|se 0 členů
Přijaté usnesení :
7.1'. konstatuje ověření: Ve smyslu ustanovení $ 54 odst.2 zikona č.18312006Sb. o
izemnim plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších.předpisů,že
náwh Uzemního planu Nezdice není v rozporu s politikou územního rozvoje, s územně
plánovací dokumentací vydanou krajem nebo ýsledkem řešení rozporů a se stanovisky
dotčenýchorgánůnebo stanoviskem krajskéhouřadu.
Sb., správní řád, ve
7.2. rozhodlo: V souladu s ustanovenímE I72 odst. 5 zákona č).50012004
znění zékonač,,41312005Sb. o námitkách tak, jak je uvedeno v odůvodněníopatřeníobecné
povahy.
7.3. vydává: Ve smyslu ustanovení $ 6 odst. 5 písm' c) stavebního zékonaza použltíust.$
43 odst. 4 stavebníhozákota, v souladu sust. $$ I7I až 174 zákonač).50012004Sb. správní
řád, ve zněnípozdějšíchpředpisů'ustanovení$ 13 apřílohyč.7 vyhlášky č.50012006Sb., o
územně analýických podkladech, ttzemně plánovací dokumentace a způsobu evidence
územněplánovací činnosti' formou opatřeníobecnépovahy Uzemní plan Nezdice.
Ad 8) Paní Kateřina Hofrneisterová sezniímila přítomné s 1. rozpočtovyrn opatřením
Rozpočtuna rok 2012 a to ve znění :
Rozpočtovéopatřeníč.1 _ rozpočet20|2 (podrobně viz. příloha č.4)
Celkové příjmy rozpočtuve výši
2 0346I] Kč
170050Kč
Financoviáníve výši
2204 667Kč
Celkové zdroje
I 451 487Kč
Béžnéýdaje
Kapitálové výdaje
753 180Kč
2204 667Kč
Celkové výdaje rozpočtu ve výši
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Diskuze:nikdo se nepřihlásil.
Výsledek hlasování:pro 7 členů
proti 0 členů
zdrželse 0 členů
Přijatéusnesení: oZ schvaluje1.rozpočtové
opatřeníRozpočtu2012.

Ad 9) Paní Kateřina Hofrneisterová seznámi|apřítomnés2. rozpočtovýmopatřením
Rozpočtuna rok 2012 a to ve znění:
Rozpočtové
opatřeníě.2 - rozpočet
2012(viz. příloha č.5)
příjmy
Celkové
rozpočtu
ve ýši
3 |28 687 Kč
Financování
ve výši
140560 Kč
Celkovézdroje
3 269 247 Kč
Béžné
výdaje
3 079 247 Kč
Kapitálovévýdaje
190000 Kč
Celkovévýdaje rozpočtuve výši
3 269 247 Kč,
Diskuze:nikdo se nepřihlásil.
Výsledek hlasování:pro 7 členů
proti 0 členů
zdrže|se 0 členů
Přijatéusnesení: oZ schva|v]e
2. rozpočtové
opatřeníRozpočtu2012,

Ad 10) Místostarostaobce JUDr. Jan Drda seznámil přítomnése zněnímObecně závazné
vyhlášky č,.|'12012,kterou se mění a doplňujeozv č. 3l20I1 k regulaci hluku, hlučných
činností
a ochraněnočního
klidu ( celézněnivyhláškyviz příloha č.6).
Diskuze:nikdo se nepřihlásil.
Výsledek hlasování:pro 7 členů
proti 0 členů
zdrže|se 0 ělenů
Přijatéusnesení: oZ schvalujeobecně závaznouvyhlášku
č,.|l20I2
.
Ad 11) Paní Kateřina HofrneisterováseznámllapřítomnésInventarizačnizprávou 2011.
V rámci ínventaizace2011 byly zaŤazenydo majetkuk3I.I2.20II nalezené4 ks kostelních
|avic,2 ks kadidel, 15 ks ornátůa 1 ks historickémapy. Inventaizačníkomise výadila
k3|.I2.20I1 majetekv hodnotě32 032,48Kč,kte{ýbyl nefunkční
(viz příloha
a poškozený
č.7).Inventaizačnikomisenawhla obecnímuzastupitelstvuvýadit z majetkuobcenefunkční
vrt pitnévody inv.č.02I-29,4 ks přečerpávací
požÍtmí
staniceinv. č.021 _ 40,4I, 68 69 a
studnu,,Na průhoně..
inv'č.021-08.
Výsledek hlasování:pro 7 členů
proti 0 členů
zdrže|se 0 členů
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Přijaté usnesení:
1|.,|'. oZ schvaluje Inventaizačntzprávu za rok 20II a vyíazení nefunkčníhonebo
poškozeného
majetku k 31'.12.2011:
maietek SDH

inv.č.028-46
028.30 2 ks hadiceB75
inv.č.H12 8 ks objímkyna hadiceB75
inv.č'H154 1 ks kanystr20l
inv.č.H|78 2 ks hadiceC
inv.č.H176 2 ks hadiceB
inv.č'H'82 4hadice C 52
inv.č'H187 1 ks akumulátordo stříkačky
inv.č.H20 6 ks objímkynahadiceC52

5,7,77,I0Kč
5,40Kč/ lks celkem 43,20Kč,
85,00Kč/ lks celkem85,00Kč
359,00Kč/lks celkem718'00Kč
780,00Kč/lks celkem 1 560,00 K
| 952Kčl 1ks celkem7 808,00Kč
990,00Kč/ lks celkem990,00Kč
5,00Kč/ 1ks celkem30'00 Kč

17 011'30Kč

celkem
maietek. Klub dětí
nv.č.K24
inv.č.Kl0

poškozené
nefunkční,
poškozené
nefunkční,
poškozené
nefunkční,
poškozené
nefunkční'
poškozené
nefunkční,
poškozené
nefunkční'
poškozené
nefunkční,
'"fuokčoí'poško""'é

6,50Kč/ lks celkem 26 Kč
4 ks hrnekplastoýdětskýbarevný
l ks RoLER-formanawrobukorállců 230Kčl 1ks celkem230 Kč

poškozené
nefunkční,
poškozené
nefunkční,

256Kč

celkem
maietek. kancelář OÚ
028.l0 l ks tiskárnyEPsoN inv.č'028-26
902'40inv.č.66 l ks optickámyš

7185'80Kč
270.00Kč/lks

nefunkční
poškozené
nefunkční,

7 455'80Kč

maietek půda OU

2 ks regál oboustranný 355,00Kč/lks
1 ks skříňjednokřídlá I220,00Kč/1ks
4 ks stoly celodřevěné 436,90 Kč/ lks
2 ks židlečaloun.světlé 175,00Kč/lks
473,|8Kč/lks
inv.č.l0 1 ks stůlkovový s dřev.
Kč/lks
675,00
inv'č'40 1 ks kabel
Kč/lks
900,00
reflektor
ks
divadelní
inv.č.39
I233,60Kč/lks
ks dekoračnílátka
inv.č.35

inv'č.12
inv.č.16
nv.č.29
inv.č.28

celkem

celkem 710,00Kč
celkem 1 220,00Kč
celkem I 747,60Kě
celkem 350'00Kč
celkem 4,73,18Kč
celkem 675,00Kč
celkem 900'00Kč
celkemI233,60Kě

poškozené
nefunkční,
poškozené
nefunkční,
poškozené
nefunkční,
poškozené
nefunkční,
poškozené
nefunkční,
poškozené
nefunkční,
poškozené
nefirnkční,
poškozené
nefunkční,

7 309.38Kč

l1.2. oZ ukládá panuVáclavu Tikalovi a ing. JanuKuklovi:
o

vrtu pitnévody- termíndo 3I.5.2012
zjistit náležitostipro likvidaci nefunkčního

o

stanic,tak aby
zjistit a nawhnout zabezpečernnebo likvidaci přečerpávacíchpožárních
naněniobyvatel.-do 31.5.2012
nehrozilonebezpečí

o

tak, aby nehrozilo
nebo likvidaci studny,, Na průhoněo.
zjistit a nawhnout zabezpečení
zraněníobyvatel.-do 3|.5. 2012
nebezpečí

komisena opravymajetku.
||.3. ozbere na vědomínáwhy inventaizační

Ad 12) Místostarostaobce JUDr. Jan Drda sezniímil přítomnés návrhem zveřejnění záměru
darování automobilu AVIA - požámi vozidlo A 30-K inv.č. 022 - 1 Sboru dobrovolných
hasičůNezdice.
Výsledek hlasování: pro 6 členů
proti 0 členů
zdrželse 1 členů(Vladislav Gruszka)
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Přijaté usnesení: oZ schvalujezveřejnítzátměrdarováníautomobiluAVIA - požfunivozidlo
_ 1 SDH Nezdice.
A 30-K inv,č,.022

Ad 13) Dalšíbod veřejnéhozasedánioZbylo projednáníuzavŤení
Smlouvy ěj,89l20I2 (viz
příloha č.8) s Íirmoulntergram,Na Poříčí27 , Praha 1 ( veřejnáprodukcemístního
rozhlasu
2012).
Diskuze:nikdo se nepřihlásil.
Výsledek hlasování:pro 7 členů
proti 0 ě|enů
zdrželse 0 členů
Přijaté usnesení: oZ schvalujeuzavŤení
Smlour,yčj.89l20I2s firmou Intergram,Praha 1

Ad 14) Starostkaobceseznárnilapřítomné
s Dodatkemě.Il20l2 - č,j'32l20I2ke Smlouvěo
poskýnutí finančního
příspěvkuPlzeňskémukraji na zajištěnídopravníobslužnostiuzemí
Plzeňskéhokraje veřejnouvnitrostátnílinkovou dopravou( viz příloha č.9). Letos požaduje
příspěvekve výši4 040Kč.
Plzeňskýkraj finanční
Diskuze:nikdo se nepřihlásil.
Výsledek hlasování:pro 7 členů
proti 0 člen
zdrželse 0 členů
Přijaté usnesení: oZ schvaluje Dodatekč.Il20I2 čj.3212012ke Smlouvě o poskýnutí
příspěvkuPlzeňskémukraji na zajištěnídopravníobslužnostjuzemíPlzeňského
finančního
kraje veřejnouvnitrostátnílinkovou dopravou.

Ad 15) Starostkaobce seznámilapřítomnése Smlouvou o poskytovéní
regionálníchslužeb
ěj.63l20l2 uzavřenoumezi Městskou knihovnou Klatovy a obcí Nezdice (viz příloha č.
10).
Diskuze:nikdo se nepřihlásil.
Výsledek hlasování:pro 7 členů
proti 0 členů
zdtželse 0 členů
Přijaté usnesení : oZ schvaluje Smlouvtl o poskytování regionálních sluŽeb ěj,63l20l2
uzavřenou mezi Městskou knihovnou Klatow a obcí Nezdice.
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Ad 16) Starostka obce seznámila přítomnés možnostípodátlt dotace na Veřejně prospěšné
práce u Úřadu práce České republiky, krajské pobočky v Plzni a vývoření jednoho
pracovního místa v rámci Veřejně prospěšných prací. Vytvoření pracovního místa se obci
osvědčilo. V roce 2010 - ZOT2 pracoval v tomto programu pan Václav Hřebec. Staral se o
veřejná prostranství, hřbitov' místní komunikace. Prováděl drobné opravy poškozeného
majetku. Jeho pracormí nasazeni a poctivost, se kterou plnil svoje kaŽdodenní povinnosti'
byla vidět vobci nakaždém kroku. Vminulosti příspěvek od Uřadu práce pokryl veškeré
mzdové náklady. Starostka přítomnémupanu Hřebcovi veřejně poděkova|a a zdtraznlla
důležitostudrženítohoto pracormíhomísta.
Diskuze: nikdo se nepřihlásil.
Výsledek hlasování: pro 7 členů
proti 0 členů
zdrže|se 0 členů
Přijaté usnesení : oZ schváIilo Podání Žádosti o dotaci na Veřejně prospěšnépráce u Úřadu
práce Českérepubliky, krajsképobočkyv Plzni a vývoření jednoho pracormíhomístav riímci
Veřejně prospěšnýchpraci '

Ad 17) Předsedajícístarostka obce seznámila přítomnés přípravami projektu ,, Výměna a
instalace strojnětechnologického zařízení v úprarrně vody obce Nezdice... Nawhla
sedmičlennouhodnotícíkomisi pro výběrové iizení, Do hodnotícíkomise navrhla oslovit
odborníka' např. pracovníka z Krajského uřadu Plzeňskéhokraje, odboru životníhoprostředí
nebo odborníkavodárenskéspolečnostia zbyvajicí místaobsadit zastupiteli obce.
Výsledek hlasování: pro 7 členů
proti 0 členů
zdrže|se 0 členů
Přijaté usnesení z oZ schvá|ilo sedmičlennouhodnotícíkomisy pro výběrové iizení v riímci
projektu ,, Výněna a instalace strojně-technologického zaŤízenív úpra.mě vody obce
Nezdice."

Ad 18) Starostkaobce seznámila přítomnés náwhem zaŤazenikomunikace p.č.29811a p.č.
292l|. Komunikace v současné době vlastní Ceská republika, právo hospodďit
s komunikacemi má Úřad pro zastupování stáfu ve věcech majetkových. obec Nezdice již
vroce 2004 podala žádosto bezuplatný převod, která do dnešníhodne nebyla výízena. Dle
posledního výádření Úradu pro zastupovrínístátu ve věcech majetkových v případě, žejsou
uvedenékomunikace místní, dojde k bezúplatnómupřevodu. Komunikace p.č.298l1je polní
cesta začínajiciu domu pč. 52, pokračujesměr Ze|enéa končíza zaltadou domu čp. 51.
obec by ráda tuto cestu v budoucnu vytlživa|a.Komunikace p.č.292l1je polní cesta, která
vede k areáIubývalého lZD. v nawženémlJzemním planu obce je tento areál nawžen jako
jedinou přístupovoucestou.
prumyslovázóna a komunikace vedená na p.č:.292l1je
Diskuze: nikdo se nepřihlásil.
Výsledek hlasování: pro 7 členů
proti 0 členů
zdrže|se 0 členů
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PřijaJé usnesenÍ: oZ schva|ujezaŤazení
komunikacep.č.2g8lÍa p.č,29211v k.ú.Nezdice
nad Úhlavou do Pasportumístních
komunikacíobce Nezdice.
Ad 19) Projednání ostatníchzáležitostí:
o Žádost ěj. 8612012od Českéh9
9lympUlkého výboru, ČSTV, SdruŽení sportormích
svazůČn a Českéobce sokolské
o )iďani,iiczto
z|otelijni a sérzkoýchher(viz
příloha č.11) .
o
o
o
.

Zprfi,u o stavu bezpečnostnísituace a veřejnéhopořádku na
teritoriu ooP Švihovza
rok 2011 od obvodního odděleníPolicie ČŘ Švihóv(viz příloh
a č. t2).
Usnesení Zastupitelstva Plzeňského kraje č.106O/|2- schválení
finančnídotace ve
wši270 000 Kč na opra* úpravnyvodý v Nezdicích (viz přítoha č.13).
Provedenípovodňovéprohlídky řeky Úhlavy v obci povodňovou
komisí '

Zapojení do projektu SMS zpráv (viz příloha č.14)
Obecní zastupitelstvovzalo všena vědomí.
Ad 20) Starostkaobce otevŤeladiskuzi.
Diskuze:
paní Jarmila Adamcová: ,, Jak obec bude řešit volné
pobíhrínípsů po obci a jejich ká|eni?
Několikrát se stalo, že tám cizi pes pobíhal po dvoře. Po
uhcí ctróoi i malé děti a nikdy
nevíte,co takovéhopsa napadne!..
Starostka Hana Bouchnerová : Existuje sice moŽnost
schválit si vyhlášku o volném
pobíhránípsů, ale oténkouje, kdo bude ná
dodržování
dohlížeta jak se bude případné
i"ii
porušenívymáhat. Zijeme na malévsi, téměř každýpsa
máme, všichni se navzájem znítme,
na obecního policajta naopak nemáme, tak prosim
bud'me ronxnní. Pokud někomu
soustavně pes utíká a obtěžuje vás nebo '.'e8išt.'i" okolí,
nawhuji osobní domluw
s majitelem psa.
Paní Jarmila Adamcová: ,, Nelíbíse mi skládka _ stavební
sut'pod cestou do Lvžan,Přijela
k nám známána návštěw a hned se mi ptala, co to tady je zanepořádek
hned u obce?..
Pan Milan Sedláček: Bylo to bytové jádro zpaneláku.
Rozebral jsem ho a odvezl do
sběrnéhodvora...
Nikdo dalšíse do diskuze nepřihlásil.
Ad 19) Závěr
Starostka obce poděkovala všem přítomn;im i zastupitelim
za svoji účasta všechny pozva|a
v neděli 1. dubna od 14,00 hod na besedu . p*.*
Milanem Sedláčkem o dalekécestě na
nejvyššíhoru pohoří Kilimandžára, A v sobotu 5. května
od 15,00 ještě pozvánka do
hostince ,,U Trnků .. pro seniory a všechny ostatní,kteří
si ráďi zazpivaii . zpnat ahrát na
harmoniku přijede pan Josef Míka a dopróvazet ho bude jeho
kamarád naVáclav Mařík na
housle.

Veřejné zasedáníoZ skončilo v 20.45 hod.
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ověřovatelézápisu : ing. Boleslava Pilcová
pan FrantišekSuda
Zátpisprovedla:Kateřina Hofrneisterová

//

V Nezdicíchďne 19.3.2012

starostka

místostarosta
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