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ZAPIS
o průběhuveřejnéhozasedáníZastupitelstva obce Nezdice
konanéhodne 19.12.2012
oď 18.00hod v zasedacímístnostioÚ v Nezdicích
Ad 1) Veřejnou schůzi zahájila starostka obce Hana Bouchnerová v 18.10 hod a všechny
přítomnépřivítala. Předsedajícíkonstatova|a,že informace o konání zasedáníbyla zveřejněna
na uřední desce obecního uřadu Nezdice a na internetových strankách }vww.c1rec*nezdice.cz,
a to sedm dní přede dnem konání zaseďání.Veřejné zasedÍnibylo tedy svoliáno řádně a věas
v souladu s ustanovením $92 a $93 zikona o obcích a dá|e konstatovala, že je přítomno 5
členůzastupitelstva (Václav Tikal a Vladislav Gruszka se řádně omluvili), zastupitelstvo je
Přítomni jsou další3 občanéobce. Prezenčnílistina je součástítohoto
tedy usnášeníschopné.
zápisu.
Ad 2) Za ověŤovatelezápisu byli navrženiing. Boleslava Pilcová a ing. Jan Kukla. Bylo také
navrženo,aby po celou dobu trvání veřejnéhozasedáni se hlasovalo veřejně.
Výsledek hlasování: pro 5 členů
proti 0 členů
zdržel se 0 členů
Přijaté usnesení : Zastupítelstvo obce Nezdice schvaluje za ověŤovatelezápisu o pruběhu
zasedáni zastupitelstva obce ing. Boleslavu Pilcovou a ing. Jana Kuklu a schvaluje veřejný
způsobhlasoviínípo celou dobu trviáníveřejnéhozastupitelstva.
Ad 3) Zapísovatelemby1ajmenována paní Kateřina Hofmeisterová.
Ad 4) Předsedajícípředneslanávrh programu zasedánilvw.pÍ.Il:
l.

Zahájeni

2. Volba ověřovatelůzápisu
3. Volba zapisovatele
4. SchváleníprogramuvZoZ
5. Kontrolausnesení
zYZoZ z25.9'2012
6. Zpráva starostkyobce
7. Projednánía schváleníozv é.2l2OI2o poplatkuza komunálníodpad
8. SchváleníPlránuinventur tarok20l2.
opatřeníRozpočtuobce20I2
9. Projednánía schválení9. rozpočtového
10. Projednánía schválení10.rozpočtového
opatřeníRozpoětuobce2012
opatřeníRozpočtuobce2012
11. Projednánía schválení11.rozpoětového
12. Projedniání
a schváleníI2.rozpočtového
opatřeníRozpočtuobce2012
13. Projednánía schválenírozpočtuobce Nezdice na rok 2013
14. Projednánía schváleníRozpočtového
ýhledu 2013-2018
qipomoci ve ýši 117000 Kě na opraw sochy
15. Projednánía schválenínáwatnéťrnanění
sv. Vojtěcha
prostředkůna účet
16. Projednánía schválenípřevoduťrnančních
veřejnésbírkykonatéza
získániprostředků
na obnovumístníkulturnípamátkykostelasv. Prokopa.
účelem
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17. Projednánía schvál enívylžiti výtěžkllveřejnésbírkyurěenéna obnovu kostela
18. Projednáni a schváleníodměn za rok 2012 za ýkon funkce členaFinančníhoa Kontrolního
ýboru obce Nezdice
19. Projednáníhospodaření
vodovoduza obdobíI. - 9. /20Iz
20. Projednánía schválenívodnéhopro rok 2013
21. Projednán a schváleníPlánu investic a potřebných udržovacíchpraci na vodohospodářské
infrastruktuře- akila|ízacepro rok 2013
22. Projeďnánía schváleníSmlouvyo poskýnutíúčelové
dotaceč,j.416l201z
na
určené
opraw úprarmyvody
23. SchváleníSmlouvyo díloěj. 39912012s firmou Michal Jánský- opravaelekÍroinstalace
úprar,rry
vody
24. SchváleníSmlouvyo díločj. 40012012s firmouJan Míka na opraw střechy
budovyobecníhoúřadu
25. Projednánía schváleníurbanistické
koncepcezastavitelléplochy,,ÚP Boro'nydopravně
napojenouna zastavěnéiyemi
obceNezdice ěj.42712012
panaFrantiškaŠtichak zastupováníobce Nezdice na mimořádnévalné
26. Zp|nomocnění
hromadě HonebníhospoleěenstvaŠvihov
27. Projednánía schválenípodanížádostina převod pozemkup.č,,912l1
v k'ú.Borovy
autobusováěekárna* točnaautobusu)do majetkuobce Nezdice

(

28. ostatnízá|ežitosti( 1ípahřbitov,přestavbaPísař,změnyve správě datě znemovitostí,
zápis vodojemuna LV)
29. Diskuze
30. Závěr
Diskuze:
Starostka obce se zeptala, zdamáněkdo pfipomínky k programu, čiho chce doplnit.
Nikdo se nepřihlásil.
Výsledek hlasování: pro 5 členů
proti 0 členů
zdrže|0 členů
Přijaté usnesení : oZprogran schválilo.

Ad 5) Předsedajícízkontrolovala usneseníz posledního YZOZ, které se konalo 25.9. 2012
a konstatova|a,žebylo uloženopanu Václavu Tikalovi
o

Studnu ,, Na průhoně.. ohradit, aby pasoucí se dobytek neměl ke studni přísnry. Pan
Tikal kontaldtoval pana Kadlece z Agromachine Švihov,seznámil ho s danou situací.
Agromachine Švihov ihned zjednalo nápravu, což dokumentujífotografie z 6.8.2012,
Bohužel loá,y hrazení opět rozbily a k dnešnímudni nebyla provedena náprava. /úkol
panu Tikalovi zůstává.

Ad ó) Starostka obce ing. Hana Bouchnerováseznámtla přítomnése svojí zprávou
(viz. přílohač.2).
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Ad 7) Starostkaobce seznámilapřítomnése zněnímobecně závaznélyhlášky č.2l20I2 o
poplatkuza komunálníodpad( celá vyhláškaviz příloha č.3).
Výňatekz vyhlášky
č.212012:
Sazba

tku na rok 2013

- 12 svoztVrok(120l'1101)
Popelnice- 1x měsíčně
Popelnice_ Lxza2týdny _26 svoz:ůlrok
(120l, 110l)

1 000Kč

(1201,110l)
Popelnice- kombinovanýsvoz- 40 svozů/rok
Popelnice- Ix za týden_ 52 svozů/rok
(1201' 110l)

2 100Kč

Popelnice _ jednorázový svoz

1 700Kč

2 400Kč
200 Kč

Poplatník je kažďá fyzická osoba, při jejichž ěinnosti vzniká komunální odpad. Plátcem
poplatku je vlastník nemovitosti, kde vzniká komunální odpad. Ztoho vyp|ývá, že každý
majitel nemovitosti je povinnen zakoupit si známku. Poplatek je splatný nejpozději do 15.

2.2013.
Diskuze:nikdosenepřihlásil.

Výsledek hlasování: pro 5 členů
proti 0 členů
zdtže|se 0 členů
Přijaté usnesení:oZ schváli|o oZY č,2120|2o poplatku zakomunální odpad.
Ad 8) Paní Kateřina Hofmeisterová seznámi|a přítomnés Plánem inventur na rok 20|2
v kterémbyly určenyinventarizačníkomise ve složení( podrobně viz. přÍloha č.4):
Hlavní inventarizační
komisi:
Předseda:ins. HanaBouchnerová
Clenové: ing, Jan Kukla, Wadislov Gruszka,JUDr. Jan Drda, ing. Boleslava Pilcovó, Miroslav Brada
( předs edovédílčíchinventarizačních
komisí).
Dílčíinventarizační
komise:
Druh majetku:majetek
a zásoby- hasičská
zbroinicea garáž
Předsedakomise:ins.JanKukla
členové
komisí:StaňslavPolívka,František
Štich
st.
Druh majetku: majetek - úpravna vodv * vodoiem
Předseda komise: Vladislav Gruszka
Členovékomisí: Václav Krs, Libor Žák
Druh majetku: majetek- kostel sv.Prokona
Předseda komise: Miroslav Brada
ČIenovékomisí: František Suda, ing. Hana Bouchnerová
Druh majetku: majetek- hřbitov. veřei. nrostranství. nozemkv. stavbv
Předseda komise: JUDr. Jan Drda
Členovékomisí: Václav Tikal, Josef Polívka
Druh majetku: majetek- budova oÚ
Předseda komise: ins. Boleslava Pilcová
ČIenovékomisí: Iloná pribarová, Mgr. Lenka Plachá
Druh majetku: majetek* dok|adová inventura - maietek nříloha č.2
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Předseda komise: ins. Jan Kukla
Členovékomisí:Mirásbv Brada.Václav Tikal

Diskuze: nikdo se nepřihlásil.
Výsledek hlasování:pro 5 členů
proti 0 č1enů
zďrže|se0 ělenů
Přijaté usnesení:oZ schváIlloPlán inventurna rok 2012.
Ad 9) Paní Kateřina Hofmeisterová sezniímilapřítomnés 9. rozpočtoqim opatřením
Rozpočtu2012 ato ve znění:
2012(podrobně viz. příloha č.5)
Rozpočtové
opatření
č.9- rozpočet
Celkové příjmy rozpočtuve ýši
3 458 439Kě
- 218 022Kč
Financování ve výši
3240 4t7 Kč
Celkové zdroje
2 02I 355Kě
Běžnévýdaje
I 2I9 062 Kč
Kapitálové výdaje
3 2404|7 Kč
Celkové výdaje rozpočtu ve výši
Diskuze: nikdo se nepřihlásil.
Výsledek hlasování: pro 5 členů
proti 0 členů
zdrže|se 0 členů

Přijaté usnesení: oZ schvaluje9. rozpočtové
opatřeníRozpočtu2012.
Ad 10) Paní Kateřina Hofrneisterovásezniímilapřítomnés 10. rozpočtowýmopatřením
Rozpočtu2012 ato ve znění:
20|2 (viz. příloha č.6)
Rozpočtové
č.10_ rozpočet
opatření
Celkovépříjmyrozpočtuvevýši 3 466811Kč
- 2l5 242 Kč
Financováníve výši
Celkovézdroje
3 '251569Kč
Běžnévýdaje
2 032 507 Kč
Kapitálovévýdaje
I2l9 062 Kč,
Celkovévýdaje rozpočtuve výši
3 2515ó9 Kč
Diskuze: nikdo se nepřihlásil.
Výsledek hlasování:pro 5 členů
proti 0 členů
zdrže|se 0 členů
Přijatéusnesení: oZ schvaluje10.rozpočtové
opatřeníRozpočtu2012.
Ad 11) Paní Kateřina Hofmeisterová seznámlla přítomnés 11. rozpočtovýmopatřením
Rozpočtu20|2 ato ve znění:
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Rozpočtovéopatření
č.l1 - rozpočet2}I2 ( podrobněviz. přílohač.7)
Celkové příjmy rozpočtuve ýši
2 693 648 Kč
Financování ve výši
407 359 Kč)
Celkové zdroje
3 101007Kč
Běžnévýdaje
1 881945Kč
Kapitálové výdaje
12I9 062Kč
Celkové výdaje rozpočtu ve výši
3 101007Kč
Diskuze: nikdo se nepřihlásil.
Výsledek hlasování: pro 5 členů
proti 0 členů
zdrže|se 0 členů

Přijaté usnesení: oZ schvaluje11.rozpočtové
opatřeníRozpoětu20|2.
Ad 12) Paní Kateřina Hofrneisterová seznilm1|apřítomnés |2. rozpočtorným
opatřením
Rozpočtu2012 ato ve znění:
Rozpočtové
opatřeníč.12_ rozpočet
z0I2 (podrobně viz. příloha č.8)
Celkové příjmy rozpočtuve ýši
273I622Kč
Financování ve výši
382401Kč
Celkové zdroje
31l4 023Kč
Běžnévýdaje
I904 961Kč
Kapitálové výdaje
I209 062 Kč
Celkové výdaje rozpočtu ve výši
3 t1,4023 Kč
Diskuze: nikdo se nepřihlásil.
Výsledek hlasování: pro 5 členů
proti 0 členů
zdrže|se 0 členů

Přijaté usnesení: oZ schvaluje|2. rozpočtové
opatřeníRozpočtu2012.
Ad 13) PaníKateřina Hofmeisterovápomocídataprojektoruseznámilapřítomnés náwhem
rozpočtu
obcena rok 2013 a to ve zněni:
Náwh RozpočtuobceNezdice na rok 2013 ( podrobně viz. příloha č.9)
Celkovépříjmyrozpočtuve qýši
4 083 096 Kč
- 369 803 Kč
Financoviání
ve výši
Celkovézdroje
3 713 293Kč
Běžnév'ýdaje
3 689 693 Kč
Kapitálovévýdaje
23 600 Kč
Celkovévýdaje rozpočtuve výši
3 7|3 293 Kč
Zveřejněný rozpočet byl během projednávání upraven pozměňovacím návrhem @odrobně
viz pří|oha
č.9)|

Celkové příjmy byly navýšeny o |06 245 Kč . dotacey
statní
sprály
ýkon ze
- naýšení příjmu
sdílených daní
Celkové výdaje byly naýšeny o 170 100 Kč - tansferyza žákyMŠ
a ZŠ,

- nákup nových regálů do obecní knihormy
- watka dotace na přípra'rnou fazi Volby prezidenta Č

Diskuze: Nikdo se nepřihlásil.
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zdrželse 0 členů
výhledna obdobi2013_2018.
Přijatéusnesení: oZ schvalujeRozpočtový
a schválenípodmínektávratnéfinanční
Ad 15) Dalšímbodem programubylo projednríní
Aktivios.
qipomoci ve výši 117 000 Kč na opravusochy sv. Vojtěchaoběanskémusdružení
výpomocido 31. 12' 2013
a
Starostkaobcenavrhlastanovitsplatnostnáwatnéfinanční
pověřila JUDr. Jana Drdu přípravouzněni Smlouly o návratnéfinaněnívýpomoci do 31.12.
2012.
Diskuze: nikdo se nepřihlásil.
Výsledek hlasování:pro 5 členů
proti 0 členů
zdrželse 0 členů
výpomociďo 3I.12.2013a pověřujeJUDr.
Přijaté usnesení: oZ schvalujesplatnostfinanční
smlouw do 31.12.2012.
JanaDrdu sestavením
Ad 16) Starostkaobce seznámilapřítomnése stavempeněžnichprostředkuna kontě veřejné
dni je na kontě 41 412,34
sbírky,kteráje určenana obnovukostelasv. Prokopa.K dnešnímu
Kč.Veřejná sbírkak31.|2.20I2konÓí.DIezákonao veřejnýchsbírkáchč.TT712001Sb.'
$ 23
překročit
(bankovní
z
konáním
sbírky
5%
celkového
účet)
spojenés
odst.2 a 3 nesmínáklady
hrubého\^ýtěžku
sbírky za dobu, po kterou byla sbírkakonána. Abychom tento paragraf
veřejnésbírky.
dodrŽeli,doporučujioZ schvá|itpřevod 18 000 Kč na účet
Diskuze: nikdo se nepřihlásil.
Výsledek hlasování:pro 5 členů
proti 0 člen
zdržeIse 0 členů
veřejné
účtu
obcena na účet
Přijaté usnesení: oZ schvaluje převodu18000 Kč,zběžného
na obnovumístníkulturnípamátkykostelasv. Prokopa.
sbírkykonanéza llěe|ernziskáníprostředků

Ad 17) Dalšímbodem zasedáníbylo projednánía schválenívyžitivýtěžkaveřejnésbírkyurčené
veřejné'
sbírkapřibližně40 000 Kě. Našípovinnostídle
na obnovukostela.K3I.12.2012 budena účtu
zákona o veřejných sbírkáchvýěžek sbírkypollžitdo 3 měsícůod ukončeníveřejnésbírkyna obnovu
kostela.Starostka obce nawhlaZo vybranépeněŽníprostředky použítna odstraněníčervotoče
zinteť'éru kostela. Ve Středočeskémmuzeu v Roztokách u Prahy bylo proto zŤizeno
konzervačni ozaŤovaci pracoviště, využívajíci biocidních úěinků ionizujícího záieni,
emitovanéhoradioaktivním izotopem kobaltu. Tato metoda je zvláště výhodná pro konzervaci
dřeva - desinsekci, tedy hubení dřevokazného hmyzu (červotoč,tesďík...)' neboťje vysoce
účinná v celém objemu napadenéhodřeva, nepoužívážádnéchemické prostředky a je tedy
šetrná k powchové úpravě ošetřovaných předmětů, jako jsou polychromie, šelak atd.
které podobně jak RTG nebo UY zátřeni nemůŽe
Kobaltový záňičemífije pouze zéřeníganTua,
ozáňenépředměty nijak aktivovat ani v nich zartechávatjakakoliv zdravi škodlivá rezídua.
o neškodnosti gaffLa záteni svědčí skutečnost, že je široce používanépro sterilizaci
zdravotnického materiálu i některých potravin. Konzervační ozaŤovacípracoviště přijímá k
ošetřenípředměty ze všech druhů organických materiálů jako je dřevo, kůže,textil, papír
apod. Díky rozměrům ozaÍovacikomory (4,5 x 4,5 x 2,7 m) je moŽno ošetřit i velké kusy
nabýku a plastik. Manipulaci s většími kusy usnadňuje i vhodná přístupová cesta do
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cenyuvedené
záWoktrvá24až48ltodinpodlevelikostipředmětu'orientační
ozďovny. Desinfekění
na stránkáchozařovnyjsou např. židLe230 Kč, křeslo 350 Kč, postel (bez matrace)570 Kč'
hodiny (stolní,závěsné)230 Kč.
Diskuze:
z MěU Přeštice
Ing.Hana Bouchnerová:,,Určitěbudememusetzásah oznámitpaníLukašové
jejich doporučení
',,
a památkářůma budememusetrespektovat
JUDr. Jan Drda:,, Já, zítrana odbor kulturyzajdu a s paníLukášovoupromluvím.,,
Výsledek hlasování:pro 5 členů
proti 0 členů
zdrželse 0 členů
Přijaté usnesení:oZ schvaluje využin výěžku veřejnésbírky na odstraněníčervotoče
zinterierrr kostelasv. Prokopa.
Ad 1s) Dalšímbodem jednráníbylo projeďnánía schváleníodměn za rok 20|2 za výkon
a Kontrolníhoqiboru obce Nezdice (Zákon o obcíchč,.l28l200a
funkce členaFinančního
Sb. $ 84, odst. 2, písmeno u)) poskýovaný fyzickým osobám, které nejsou členy
zastupitelstvaobce..
Starostkaobcenawhla stanovitodměnučlenuvýboru 500 Kč/1 rok.
Diskuze: nikdo se nepřihlásil.
Výsledek hlasování:pro 5 členů
proti 0 členů
zdrže|se0 členů
Finančního
a
Přijaté usnesení: oZ odměnuve Úši 500Kč/1 rok za výkon funkce členům
zastupitelstva
obce.
členy
kteří
nejsou
Kontrolníhovýboru,
Ad 19) Paní Kateřina Hofrneisterová seznámila přítomnépomocí dataprojektorus
hospodďenívodovoduza obdobíI. - 9. lz0|2 ( viz příloha č.11 ). Hospodďení k 30.9.
2012zatimvykazujeztrátll3 25I,64Kč,
Diskuze: nikdo se nepřihlásil.
Výsledek hlasování:pro 5 členů
proti 0 členů
zdrželse 0 členů
Přijaté usnesení: oZ schvalujehospodďenívodovoduza obdobíI. -9. l20I2.
Ad 20) Předsedající starostka obce seznámila přítomnés variantami cen vodného pro ro\
2O|3 v obci Nezdice. Jedna vaianta je vodné ve formě jednosložkovéza 36,69 Kč/ 1 m,
včetněDPH ( viz příloha ě. I2). Druhá vanantaje forma dvousložková, kdy cena za vodu je
34 Kčl m3 a pe.'máročnísložka za vodoměr je 23O Kč, kterou p|atíkaždý,kdo je napojen na
příIoha č. I2). Starostka obce nawhIa zastupíteIům schváIít
vodovodní řad (iz
dvousložkovou cenu vodnéhopro rok 2013 za vodu ve výši 32 Kč s DPH/m, a za vodoměr
230 Kč s DPH.
Diskuze: nikdo se nepřihlásil.
Výsledek hlasování: pro 5 členů
proti 0 členů
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zdrže|se0 členů
Přijaté usnesení:oZ schvalujecenu vody ve výši 32 Kč/m3s DPH a pevná ročnísložkaza
vodoměrje 230 Kč s DPH pro rok 2013.

Ad 21) Dalším bodem jednání bylo projednránía schválení Planu investic a potřebných
udržovacích praci na vodohospodrířské infrastruktuře _ aktualizace pro rok 2013.
Zpracovatelemje společnostKana7izace a vodovody Starý Plzenec. (viz příloha č.13 )"
Diskuze: nikdo se nepřihlásil.
Výsledek hlasování: pro 5 ělenů
proti 0 členů
zdrže|se 0 členů
Přijaté usnesení: oZ schválilo Plán investic a potřebných udržovacích prací na
vodohospodrářskéinfrastruktuře - aktua|izacepro rok 2013.
Ad 22) Starostka obce seznámila přítomnése zněním Smlouvy o poskýnutí účelovédotace
ve výši 270 000 Kč od Plzeňského kraje. Dotace je poskýnuta z dotačnihoprogramu PSoV
PK 2012. Dotace je poskýnuta jako neinvestiěnína bprar,rrúpravny vody a termínukončení
je do 31. řijna2013, závěrečné
vyhodnoceníakce musíbý provedenotéždo 3I.12,2013(viz
příloha č.14 ).
Diskuze: nikdo se nepřihlásil.
Výsledek hlasování: pro 5 členů
proti 0 členů
zdrže|se 0 členů
Přijaté usneseníz oZ schválilo Smlouvu o poskýnutí účelové
dotacečj.4|612012 '
Ad 23) Dalšímbodem zasedánibylo schváleníSmlouvy o dílo čj.39912012 a dodatku č.1ke
smlouvě s firmou Michal Jánský' Přeštice. Předmětem smlouvy je oprava elektroinstalace
úpravny vody v Nezdicích. Celková hodnota díla nepřekročí166 000 Kč vč. DPH. Součástí
předávacího řízení bude revizní zpráva elektroinstalace. Starostka obce doporučila Smlouvu
o dílo ěj.399120|2 a dodatekčíslo1 ke smlouvě o dílo schválit ( viz příloha č.15 ).
Dískuze: nikdo se nepřihlásil.
Výsledek hlasování: pro 4 členů
proti 1 členů( ing. Boleslava Pilcová)
zdržeIse 0 členů
Přijaté usnesení: oZ schvaluje Smlouvu o dílo č,j,39912012a dodatekčíslo1 ke smlouvě o
dilo ze dne7.9.2012.
Ad 24) Starostka obce seznámila přítomnése stavem střechy na budově oÚ Nezdice, kterou
je nutné co nejrychleji opravit neboť se zjistilo, že iů|abim střechy dlouhodobě skrytě
zatékalo.od Plzeňského kraje jsme dostali na opravu dotaci ve výši 200 000 Kč v rámci
potřeby v roce 20|2,, . Dne 5'11.2012
dotačního
titulu,, Dotace na havarijnístavy a naléhavé
jsme podepsali Smlouvu č,j. 41512012o poskytnutí dotace. opravu střechy provede firma
pana Jana Míky z Malince. Bude vyměněna stávajicí tašková krýina, střešníklempířské
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prvky a okapový systém.Dojde k opravě střešníkonstrukce, montátžístřešníchlatí včetně
pojistné hydroizolace. oprava bude dokončenanejpozději do 30. 6. 2013. Celková hodnota
díla by neměla překročit 485 000 Kč. Starostka obce nawhla schválení Smlouvy o dílo čj.
40012012s firmou Jan Míka na opravu střechy budovy obecníhoúřadu( viz příloha č.16 ).
Diskuze:
Ing. Boleslava Pilcová: ,,oslovili jste dalšífirmy nebo jen firmu pana Mílql, kdyžje tak
t,ysokácena?,,
Ing. Hana Bouchnerová: Samozřejmě. Při podpisu smlouvy o dotaci na Plzeňskémlrraji jsme
museli předložit podepsanou smlouvu o dílo. Pravidla pro zadávání veřejných zaknzek na
stavebnípráce v hodnotě nepřesahující500,000 Kč bez DPH se doporučujevýma jednomu
dodavateli k předložení cenové nabídlry nebo přímou objednávku plnění i například
emailovouformou. Nós oprava bude stát 484 590 Kč s DPH. Celý proces můžebýt realizován
jednou pověřenou osobou zadavatele oprávněnou činitjménem a na účetzadavatele ýto
úkonv.,,

Výsledek hlasování:pro 5 členů
proti 0 členů
zdrže|se0 členů
Přijaté usneseníz oZ schváIilo Smlouvu o dílo ěj. 40012012s firmou Jan Míka, Malinec na
opravu střechy budovy obecníhouřadu .
Ad 25) Starostka obce seznámila přítomné pomocí dataprojektoru urbanistickou
koncepcí zastavitelnéplochy v ÚP Borovy dopravně napojenou na zastavěnéúzemíobce
Nezdice čj.427l20I2.(víz příloha č.17 ).
Diskuze:
sítě?,,
JUDr. Jan Drda: ,, Ale kam se napojí na inženýrské
Ing. Hana Bouchnerová..,, Do Nezdic.
JUDr. Jan Drda: ,,Ale pak bych požadoval, aby se na připojení podílela obec Borovy, on
chce na školku,my chceme na sítě.,,
Ing. Boleslava Pilcová: ,, Kdo budeplatit napojení?,,
Ing. Hana Bouchnerová:,, Sám stavebník?,,
sítě budou na katastru obce Nezdice. Ten pozemekje pod
JUDr. Jan Drda: ,, Ty inženýrské
svahem. Když se napojí, tak pomocípřečerpávacístanice? ono, to zas tak
jednoduchénení.,,
Ing. Hana Bouchnerová: ,, Já, nesouhlasím s navrženou cestou. Borovy zde navrhují
cyklostezku a pak ji budou využívathlavně auta ke zlcrácenícesý do Nezdic.,,
jednání.,,
JUDr. Jan Drda: ,, Já bychještě vyvolal společné
lng. Boleslava Pilcová: ,, Jó také,,,
lng. Hana Bouchnerová: ,, Paní architektkn Lexová nám zatímposlala jen toto, Paní Štáhlovó
z MěU Přeštice prý nemá ještě studii na stole, ale určitěse ozye a
jednání.Pý je tojen návrh.,,
vyzve nás ke společnému
Výsledek hlasování: pro 5 členů
proti 0 členů
zdrželse 0 členů
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pIochy v ÚP
Příiatéusnesení: oZ projeďnaÍonáwh urbanístíckou
koncepcízastaviteÍné
Borovy dopravně napojenouna zastavěnéúzemíobce Nezdice ě'j.427/2012a závěrečné
stanoviskovydá, ažpo společn
émprojednániv mistě,
Ad 26) Starostka obce seznámila přítomné s konáním mimořádné valné hromady
HonebnÍho společenstva Švihov dne 4.1.2013 a zp|nomocněním pana Františka Šticha
k zastupovaní obce Nezdice. Teď v novém roce Se mění nájemní smlouvy uzavŤené
s Honebním společenstvem.Mluvila jsem s předsedou společenstvaIng. Václavem Palečkem.
Starostce obce se nelíbí navrženézplnomocnění pana Františka Štictrt veškerým úkonům
spojených s projednáviánímvšech valných hromad Honebního společenstvaŠvihov.Staroska
obce Nezdice nawhla OZ zpLnomocnitpana Františka Štichapouze k jednání na mimořádné
valné hromaděHonebníhospolečenstvadne4.7,20l3(vtz příloha č.18 ).
Diskuze: nikdo se nepřihlásil.
Výsledek hlasování: pro 5 členů
proti 0 členů
zdrželse 0 členů

Přijaté usnesení: oZ schvaluje zplnomocněnípana FrantiškaŠtichaza starostkuobce
Nezdice kjednránína mimořádnévalné hromadě HonebníhospolečenstvaŠvihovdne
4.1.2013.

Ad 27) Předposledním bodem zasedání bylo projednaní a schválení podání žádosti na
převod pozemku p.č.9|2lI v k.ú.Borovy ( autobusováčekárnai točnaautobusu) do majetku
obce Nezdice. V současnostije majitelem Česká republika a správou nemovitosti je pověřen
Pozemkoý fond ČR.
Diskuze: nikdo se nepřihlásil.
Výsledek hlasování: pro 5 členů
proti 0 členů
zdrželse 0 členů
Přijaté usnesení: oZ schváIilo podránížádostina převod pozemku p.č.9T2lIv k.ú.Borovy (
autobusová čekárna + točna autobusu) oD Pozemkového fondu ČR do maietku obce
Nezdice.

Ad 28) Projedniání ostatníchzáležitostí:
o Starostka obce seznámila přítomnése stavebnímiúpravamirodinnéhodomku č.p.55.
( viz příloha č.19 )'
oZvzalo informaci na vědomí.
o Dále starostka obce seznémiIa přítomné s vyhlášením poslední lípy na hřbitově
památným stromem. Strom ponese jméno Nezdická lípa. Kolem každéhopamátného
stromu je ochrannépásmo ve tvaru kruhu o poloměru desetinásobku pruměru kmene
měřeného ve výši 130 cm nad zemí. V tomto pásmu není dovolena žádná, pro
památý strom škodlivá činnost, například výstavba, terénní,íptavy, odvodňování,
chemizace. Týo činnostijsou vyjmenovány příkladně, zakinány jsou veškeréčinnosti,
i ty v zákoně přímo nejmenované,které|ze považovatpro památný strom za škodlivé.
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