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ZAPIS
o průběhuveřejnéhozasedáníZastupitelstva obce Nezdice
konanéhodne25.9.2012od 19.00hod v zasedacímístnostioÚ v Nezdicích
Ad 1) Veřejnou schůzi zaháji|a starostka obce Hana Bouchnerová v 19,02 hod a všechny
přítomnépřivítala. Předsedajícíkonstatovala, že informace o konání zasedárnbyla zveřejněna
na úřednídesce obecního uřadu Nezdice a na internetových stránkách w.ww.obec-nezdice.cz,
a to sedm dní přede dnem konrínízasedžni.Veřejné zasedirn bylo tedy svoláno řádně a včas
v souladu s ustanovením $92 a $93 záů<ona
o obcích a dáIe konstatovala, že je přítomno 7
členůzastupitelstva, zasilpitelstvo je tedy usnášeníschopné.
Přítomni jsou 4 občanéz obce
je
Nezdice. Prezenčnílistina souěástítohoto zápisu.
Ad 2) Za ovětovatele zápisu byli nawŽeni 'ing. Jan Kukla a pan František Suda. Bylo také
navrŽeno,žepo celou dobu trvání veřejnéhozaseďáníse bude hlasovat veřejně.
Výsledek hlasování: pro 7 členů
proti 0 členů
zdržel se 0 členů
Přijaté usnesení: Zastupitelstvo obce Nezdice schvaluje za ověřovatele zápisu o pruběhu
zasedání zastupitelstva obce ing. Jana Kuklu a paÍIaFrantiška Sudu a schvaluje veřejný
způsobhlasoviínípo celou dobu trvríníveřejnéhozastupitelstva.
Ad 3) Zapisovatelem byla jmenována paní Kateřina Hofmeisterová.
Ad 4) Předsedajícípřednesla návrh programu zasedini l vlz. pÍ. |'l:
1. Zahájeni
2. Volba ověřovatelů zéryisu
3. Volba zapisovatele
4. Schválení programu vZoZ
5. Kontrola usnesenízYZoZ

z 25.6.2012

6. Zpráva starostky obce
7, Projednánía schválení 6. rozpočtovéhoopatřeníRozpočtu obce 2012
8. Projednánía schválení 7.rozpočtovéhoopatřeníRozpočtuobce 2012
9.

Projednanía schválení 8. rozpočtovéhoopatřeníRozpočt.;-obce 2012

10. Stav ýběru místníchpoplatkůzarok2012
11. SchváleníSmlouvy o dílo ěj.2475l2012 s firmou VODASERVIS

s.r.o.

12. SchváleníSmlouvy o dílo čj.32ll20I2 s firmou OKNA JUHA s.r.o.
13. Schválení Smlouvy o dílo ěj.354l2012 s firmou Josef Míka, pokqýruač
14. Schválení přijetí dotace od KÚ Pkeňského kraje na opravu střechy oÚ.
15. Projednénia schválení výazeni majetku při rekonstrukci úprarmyvody
16. Projednénía schválení sjednocenípůsobnostiokresníhosoudu a administrativního
obvodu okresu Plzeň _ iih.
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17. Projedniíní
a schválenísituacenáwhu usměrněníkřižovatkydo Nezdic
1.8.ostatni zá|ežitosti
1.9.Diskuze
20. Závěr
Výsledek hlasování:pro 7 členů
proti 0 členů
zdržel0 členů
programschválilo.
Přijaté usnesení: oZ navržený

Ad 5) Předsedající
zkontrolovalausnesení
z posledníhoYZ0Z,kterése konalo 25.6.2012a
konstatova|a,žepanuVáclavu Tikalovi bylo uloŽeno:
o

Studnu ,, Na průhoně..ohradit' aby pasoucíse dobytek neměl ke studni přístup.Pan
Tikal kontaktoval pana Kadlece z AgromachineŠvihov,seznámil ho s danou situací'
AgromachineŠvihovihnedzjednalonápravu,coždokumentují
fotografiez 6.8.20t 2 ( vir
příloha č.2). Bohuželkrávy hrazeník dnešnímu
dni opět rozbily. /úkolpanu Tikalovi
zůstává,

Ad 6) Starostkaobceing. Hana Bouchnerováseznám1lapřítomné
se zprávou(viz.přílohač.3).
Ad 7) Starostkaobce předala slovo účetní
přítomné
Kateřině Hofrneisterové,
aby seznétmila
s 6. rozpočtovým
opatřenímRozpočtuna rok 2012 a to ve znění:
Rozpočtové
opatřeníč.6 _ rozpočet2012(podrobně viz. příloha č.4)
Celkovépříjmyrozpočtu
ve ýši
3 188.143Kč
Financování
I72 054Kč,
ve výši
Celkovézdroje
3 3ó0 |97 Kč
Běžtté
výdaje
3 I22 916 Kč
Kapitálovévýdaje
231 28I Kč
Celkovévýdaje rozpočtuve výši
3 360 197 Kč
Diskuze:nikdo se nepřihlásil.
Výsledek hlasování:pro 7 členů
proti 0 členů
zdrželse 0 členů
Přijaté usnesení: oZ schvaluje6. rozpočtové
opatřeníRozpočtu20|2.

Ad 8) Paní Kateřina Hofmeisterová sezniímila přítomné s 7. rozpočtov1im opatřením
Rozpočtunarok 2012 ato ve znění :
Rozpočtovéopatřeníě,7 * rozpočet2012 (podrobně viz. příloha č.5)
Celkové příjmy rozpočtuve ýši
3 I92 289 Kč
Financoviáníve výši
I72 054Kč
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Celkové zdroje
Běžnévýdaje
Kapitálové výdaje
Celkové vydaje rozpočtuve vyši

3364 343 Kč
3I27 062Kě
237 28I Kč,
3 364 343 Kč

Diskuze: nikdo se nepřihlásil.
Výsledek hlasování: pto 7 členů
proti 0 členů
zdržeIse 0 členů

Přijaté usnesení: oZ schvaluje7. rozpočtové
opatřeníRozpočtu2012.

Ad 9) Paní Kateřina Hoťmeisterováseznámila přítomnés 8. rozpočtovýmopatřením
Rozpočtuna rok 2012 ato ve znění:
Rozpočtové
opatřeníč.8 - rozpočet
20|2 (viz. příloha č.6)
Celkovépříjmyrozpočtuve vyši
3 433 439Kč
-199899Kč
Financování
ve výši
Celkovézdroje
3 233 540 Kč
BěŽnévýdaje
2 0I4 478Kč
Kapitálovévýdaje
I2I9 062Kě
Celkovévydaje rozpočtuve výši
3 233 540 Kč
Bylo nawženo uhradit obci Borovy solidární neinvestiční
příspěvekna provoz Mateřské
školyv Borovech zarok 2011 ve výši 47 117'.Kč.
Výsledek hlasování:pro 7 členů

proti 0 členů
zdrželse 0 členů
Přijaté usnesení: oZ schvaluje8. rozpočtové
opatřeníRozpočtu2012 vč,etně
příspěvkuve
výši47 II7,-Kčobci Boror,yna provozMŠ.
Ad 10) Paní Kateřina Hofmeisterová seznámila přítomnése stavem ýběru místních
poplatkůa úhradyslužbyspojenés nájmemhrobovéhomísta.
Poplatek za komunálníodpad - 23 majitelů nemovitostí ( všichni rekreanti)v katastrální
uzemíobce _ dosud neuhradilo.
SluŽby 20I2l20I3 místníhřbitov _ 2 tájemci hrobovéhomísta z celkoqých 140 dosud
neuhradili.
Diskuze:nikdo se nepřihlásil.
Přijatéusnesení: oZvzalo informacio stavuvýběrupoplatků
na vědomí.

Ad 11) Starostkaobce seznámilapřítomné
se zněnímSmlouvyo dílo čj.27512012uzavřené
s ťtrmouVODASERVIS s.r.o.,IČ 2627784Ina výměnua instalacistrojně-technologického
zaŤízení
úpravnyvody v obci Nezdice a Sjeho dodatkemč.1 ( viz. příloha č.7).
Výsledekhlasování:pro 7 členů
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proti 0 členů
zdrže|se 0 členů
Přijaté usnesení:
oZ schvalujeSmlouvuo díloč,j.275l20I2
a dodatekke smlouvěč.1
Ad 12) Starostkaobce seznámilapřítomné
se zněnímSmlouvyo dílo ěj,32Il20I2 uzavŤené
s firmou OKNA JUHA s.r.o.,IČ29092213na výměnuoken v úpravněvody ( viz. přítoha č.
8).
Výsledek hlasování:pro 7č1enů
proti 0 členů
zdrželse 0 členů
Přijatéusnesení: oZ schvalujeSmloulu o díloěj,32I12012^
Ad 13) Dalšímbodem veřejnéhozasedáníoZbylo projednánía schváleníSmlouvy o dílo
čj. 35412012uzavŤené
s firmou Josef Míka' pokývač, IČ: 61138231na v1iměnustřešní
krytiny na budověúpravnyvody v Nezdicích( viz. příloha č.9 ).
Výsledek hlasování:pro 7 členů
proti 0 členů
zdrželse 0 členů
Přijatéusnesení: oZ schvalujeSmlouvuo díločj.35412012'
Ad 14) Starostka obce seznámt|apřítomnés pfidělením dotace od Plzeňskéhokraje.
ZastupitelstvoPlzeňskéhokraje schválilo usnesenímč.|242lI2 za dte I0.9.2012poskýnutí
finanční
účelové
dotaceve výši200 000'- Kč na opravustřechybudovy obecníhouřadu.Akci
|ze ztea|izovatmaximálnědo konce Ťijna2013( viz. příloha č.10).
Diskuze:nikdo se nepřihlásil.
Výsledek hlasování:pro 7 členů
proti 0 člen
zdrže|se 0 členů
Přijatéusnesení:
oZ schvalujepřijetídotacena opravustřechyoÚ.
Ad 15) Starostkaobce seznámilazastupitelstvoobce s likvidacímajetku,jenžby|odstraněn
při výměně a instalaci novéhostrojně-technologického
zaŤízení
úpravnyvody. Majetek
v hodnotě28 ]32,- Kčbyl předanfirmě VoDASERVIS s.r.o.k likvidaci. Jednáse o
2 ks tlakovéhofiltru FN

8 157Kč/ lks
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RN 4 000
t ks akumulačninádrže

3 601Kč/ lks

celkem 3 601Kč

RN 1 200
I ks rozpouštécinádrže

4 26| Kč / lks

celkem 426lKč

4 556Kč/ 1ks

celkem 4 556Kč

I ks dávkovacího

la DC 160CH

28732Kě

Celkem
Diskuze:nikdo se nepřihlásil.
Výsledek hlasování:pro 7 členů
proti 0 členů
zdržeIse0 členů

Přijaté usnesení : oZ schva\ujevýazeni a následnou likvidaci zaŤizeníúpravnyvody
vhodnotě28732,-KčfirmouVODASERVIS s.r.o.
Ad 16) ) Starostkaobce seznimila přítomnés žádostíMinisterstva spravedlnostiČR o
stanoúsko obce Nezdice ke sjednocenípůsobnostiokresníchsoudů a administratirmích
okresníhosouduPlzeň - jih.
obvodůokresů.obec Nezdice by přešlado působnosti
Diskuze:nikdo se nepřihlásil.
Výsledek hlasování:pto 7 členů
proti 0 členů
zdrže|se0 členů
okresníhosouduPlzeň - jih.
Přijaté usnesení:oZ schvalujepřechoddo působnosti

Ad 17) Předsedajícístarostka obce seznámila přítomnése studiínáwhu usměrněníkřižovatky
silnice I/27 se silnicí 11110276na Nezdice. Silniční příkop je ve směru jizdy na Klatovy
zúrabněn, zatrubnění je vyústěno u opfaveného rámového mostu. Tím vznikne možnost
rozšířenívozovky na možnostodbočenívlevo naNezdice s minutím stojícíhovozidla. Silnice
III. třídy na Nezdice je v křižovatce rozšířenaa nakolmena pro zlepšenírozhledu. Na vfiezdu
je osazena značka,,Stůj'dej přednost v jízdě,,.Variantně je možnépodle doporuěeníPolicie
ČR osadit na III. Třídě uprostřed betonová svodidla pro zdtlrazněníhlarmíkomunikace. Náwh
je předběžněprojednríns Policií ČR pkeňského kraje ( viz. příloha č.11).
Diskuze:
ing. B. Pilcová: ,, Nawhuji schválit změnu vodorovnéhodoprarmíhoznačenína komunikaci
tak, aby od Borov byla na vozovce před křižovatkou namalovaná plná čáta, aby se zabránilo
předjíždění.
pan Václav Tikal: ,, Já myslím, žeto moc nepomůže...
Ing. H. BouchneroYá

,,Za pokus to stojí,rozhodně se přikláním k poŽadavku paní Pilcové...
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Výsledekhlasování:pro 7 členů
proti 0 členů
zdrže|se0 členů
Přijaté usnesení:oZ schvaluje studii náwhu usměměníkřižovatky silnice I/27
se silnicí
III/0276.Zátovď oZ doporučujeKÚ Pkeňskéhokraje přehodnolit vodorovné
doprarrní
znaěeni v místě před křiŽovatkou ve směru od Borov ná plnou čáru, aby
se zabránilo
předjíždění.

Ad 18)
Projednání ostatníchzáleŽitostí :
o

Přítomníbyli seznrámenis Rozhodnutím Městského úřadu Přeštice' odboru
životního
prostředí' kteqý povo|1| až d9
2023 Mysliveckému sdružéníBorovy odlov
1oku
geograficky nepůvodníchživočichů
norka amerického a psíka m;ýrualovitého
v části
honitby č.1'Bo'rovy, nacházejícíse ve sprármímobvodu onp preítice (
k.ú. Borovy'
Nezdice nad Uhlavou, Roupov a Zelené)(viz příloh a č,,12).

o

s ozniímením veřejnémprojednanínáwhu změny č.6 uzemníhoplanu města
Švihov,
9
kterése bude konat 7.II.20I2 od 9 hodin na MěÚ Klatovy ( viz. piitoha
č.13).

.

se žádostio podporu provozu Linky bezpečí(viz. příloha č.14).

Obecní zastupitelstvo vzalo ad 18) na vědomí.
Ad 19) Starostka obce otevřela diskuzi.
ing. Boleslava Pilcová: ,, Jak je to s likvidací staréhor,rtu v úpravně
vody?..
Starostka Hana Bouchnerová : ,' Dívali jsme se d,o Závěreěnézprávy
hydrogeologických prací
při stavbě nového vrtu pitné voďy zroku 2004. Doporučuj"
." ,,yp.ucovat prqekt, kter1i se
pÍed|oži příslušnémuvodoprávnímu uřadu k posouiení. Hydrogeďog
a in}enyrsti, g.átog
doporučujílikvidaci vrtu provést formou tlakové cementace za póužiti- jílovocementové
směsi.
!1ojekt nám v1pracuje firma VODASERVIS s.r.o jako nríhradu zipoškožení d|ůdicpři výměně
filffi
nádržív úpravněvody v Nezdicích. Likvidáci studny by měla provést
oprávněná firma dle
1
schválenéhoprojektu'
Nikdo dalšíse do diskuze nepřihlásil.
Ad 20) Závěr
Starostka obce poděkovala všempřítomným i zastupitelůmzaúčast.
Veřejné zasedánioZ skončilov 20.35 hod.
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ověřovatelézápisu : pan FrantišekSuda

l'l^-L?,

ing. Jan Kukla

Zápis provedla:Kateřina Hofrneisterová

V Nezdicíchdne 25.9.2012

JUDr. Jan Drda
místostarosta

ing. Hana Bouchnerová
starostka
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