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ZAPIS
o průběhuveřejnéhozasedáníZastupitelstva obce Nezdice
od 18.00hod v zasedacímístnostioÚ v Nezdicích
konanéhodne25.3.2013
Ad 1) Veřejnou schůzi zahájlla starostka obce Hana Bouchnerová v 18.05 hod a všechny
přítomnépřivítala. Předsedajícíkonstatova|a,že informace o konání zaseďáni byla zveřejněna
na úřednídesce obecního uřadu Nezdice a na internetových stránkách www'obcc'nezdic9.!.z,
a to sedm dní přede dnem konání zasedáni. Veřejné zasedáníbylo tedy svoláno řádně a včas
vsouladu sustanovením $92 a $93 zákona o obcích a dá|e konstatovala, že je přítomno 7
Přítomni jsou 3 občanézobce
členůzastupitelstva, zasfrlpitelstvoje tedy usnášeníschopné.
Nezdice. Prezenčnílistina je součástítohoto zápisu.
Ad 2) Za ověřovatele zápisu byli nawženi Václav Tíkal a pan František Suda. Býo také
nawženo,žepo celou dobu trvání veřejného zasedáníse bude hlasovat veřejně.
Výsledek hlasování: pro 7 členů
proti 0 členů
zdržel se 0 členů
Přijaté usnesení: Zastupitelstvo obce Nezdice schvaluje za ověŤovatelezápisu o pruběhu
zasedáni zastupitelstva obce pan Václava Tikala a pana Františka Sudu a schvaluje veřejný
způsobhlasování po celou dobu trvaníveřejnéhozastupitelstva.
Ad 3) Zapisovatelem byla jmenoviínapaní Kateřina Hofmeisterová.
Ad 4) Předsedajícípřednesla návrh programu zasediní l vu. pÍ. |lz
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Zahájení
Volba ověřovatelůzápisu
Volba zapisovatele
Schválení programu vZoZ
KontrolausnesenízYZoZ z |9.I2.20I2
Zpráva starostky obce
opatřeníRozpočtuóbce 2013
Schválení 1. rozpočtového

8.

Schválení Inventaizačnzprávy 2012 avýazení nefunkčníhonebo poškozenéhomajetku

9.

závérky sestavenék3l.I2.2012
Schválení účetní

10. Schválení bezúplatnéhopřevodu drobného dlouhodobého majetku do vlastnictví SDH
Nezdice
11. Schválenívýsledku hospodďení vodovodu a úprarmyvody zarok2Ul2
|2. Zapojen obce Nezdice do společnéhoprojektu DSo Přešticka - vybavení obecních
knihoven
13. Schválení podránížádosti o dotaci na Veřejně prospěšnépráce u Úřadu ptáce České
republiky, krajsképobočkyv Plzni a vývoření jednoho pracowího místav riímci Veřejně
prospěšnýchprací
14. SchváleníSmlouvy ěj.86120|3 s firmou lntergram,Na Poříčí27 ,Prahal
15. SchváleníSmlouvy čj.62l2}13s firmou oSA, Čs.Armády 2O,Praha6
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příspěvku
16. SchváleníDodatku č.U20|3 čj, 6812013ke Smlouvě o poskýnutí finančního
,6zemí
Plzeňskéhokraje veřejnou
Plzeňskémukraji na zajlštěnidopravníobslužnosti
vnitrostátnílinkovou dopravou.
národníbanky č,j.71l2013
účtu
u České
17. SchváleníSmlouvy o ňízeníběŽného
finanční
výpomoci čj.83l20l3
18. SchváleníSmlouvy o poskýnutínávratné
19.
20.
21.
22.

SchváleníceníkuslužebZKSPlzeřtplatného od 1.1.2013č,j.I712013
Proj edniánío statníchzá|ežitosti or ganizaěni povahy
Diskuze
Závěr

Výsledek hlasování: pro 7 členů
proti 0 členů
zdržel 0 členů
Přij atéusnesení : OZ nawženýpro gram schválilo.

Ad 5) Předsedajícízkontrolovalausneseníz posledníhoYZOZ, kterése konalo 19.12.2012 a
konstatovala:
o

Panu Václavu Tikalovi bylo uloženo Studnu ,' Na průhoně.. ohradit, aby pasoucí se
po,o Kadlece z Agromachine
{obýek neměl ke studni přístup. Pan Tikal kontaktova!
Švihov a seznámil ho s danou situací' Agromachine Švihov ihned zjednalo nápravu
Bohužel loá,y ltrazení opět rozbily a k dnešnímudni není hrazení opraveno z důvodu
silně podmáčenéhoterénu,Jalvnile půda vyschne, hrazení bude opět opraveno.
Úkol panu Tikalovi zůstává.

o

Panu JUDr. Janu Drdovi bylo uloženo zpracovat Smlouvu na poslrytnutí návratné
.finančnílýpomoci . Smlouva byla zpracoyána,.úkolsplněn.

Ad 6) Starostka obce ing. Hana Bouchnerová seznámtla přítomnése zprávou (viz.přílohač.2).
Ad 7) Starostka obce předala slovo účetníKateřině Hofmeisterové, aby seznámi|a přítomné
s 1. rozpočtovýmopatřenímRozpočtuna rok 2013 a to ve znění :
Rozpočtovéopatřeníč.1 - rozpočet20|3 (viz. příloha č.3)
42I5341 Kě
Celkovépříjmyrozpočtuvevýši
- 318 371 Kč
Financováníve výši
3 896 970 Kč
Celkové zdroje
Béžnévýdaje
3 873 370 Kč
23 600 Kč
Kapitálové výdaje
3 896 970 Kč
Celkové ýdaje rozpočtu ve výši
Diskuze: nikdo se nepřihlásil.
Výsledek hlasování: pro 7 členů
proti 0 ělenů
zdrže|se 0 členů
1

č,j,|24120|3

opatřeníRozpočtu2013.
Přijaté usnesení: oZ schvaluje 1. rozpočtové
Ad 8) Starostka sezniímila přítomnés lnventarizačni zprávou za rok 2012 (viz. příloha č.4).
Plián inventur byl včas zpracován a řádně schválen. Inventaizační komise postupovaly
v souladu s vy'hláškoua směrnicí.Metodika postupůpři inventarizacibyla dodržena.Nedošlo
k žádnémupracovnímu trazu. V rámci inventarizace majetku obce nebyly zjištěny žádné
invettaizačni rozdily ( přebýky, schodky' manka). V rámci inventaizace 2012 bylo
ustanoveno 6 dílčíchínventaizačníchkomisí a 1 hlavní inventaizaění komise.
Hlavní inventarizační komise ve složení:Ing. Hana Bouchnerová (předseda), JUDr. Jan
Drda, Miroslav Brada,Ing. Boleslava Pilcová, Ing. Jan Kukla, Vladislav Gruszka navrhla:
wřadit nefunkční a poškozený maietek :
inv,ě.022-7 lks automobilAVIA -požámívozidloA 30-K
inv.ě.022-2 lks k1adkostrojKI6-2
inv.č.028-872 ks vánoěnívenkovnířetěz 10 koulí 1011'50Kě/ lks
118,00Kě/ 1ks
inv.ě.4
3 ks záclona
praporUSA
inv.é.2l
1 ks
310,00Kč/1ks
1 ks vlajkaČRvelká
630,00Kě/ lks
inv.ě.54
inv.ě.55
1 ks vlajkaČRmalá
370,00Kč/lks
inv.č.80
1 ks kniha ,,Správnířád,, | 906,00Kč/1ks
inv.ě.81
1 ks razítkovidimacevelké 576,00Kč/1ks
1ks
4
ks stůlkovovÝs dřevěnoudeskou 473,I8Kč,l
inv.ě.10
175'00Kč/
lks
inv.č.28
světlé
3 ks židleěalouněné
celkem

celkem 65 000'00Kě
celkem 1 09l'00 Kč
celkem 2 023'00Kč
celkem 354'00Kě
celkem 310'00Kě
celkem 630,00Kč
celkem 370'00Kč
celkem 1 906,00Kě
celkem 576,00Kč
celkemI892,72Kč
celkem 525,00Kč

74 677.72Kč

opravit maietek
.
ii1v.č.51 1 ks razítko obecníknihovna
o
cesta..- 13. a 14, zastaveni
inv.č.35 obtaz v kostele sv. Prokopa_ ,,KŤížová
.
je nezbýtlé ošetřitmobiliríř v interiérukostela proti červotoči
o
inv.č.021-01 hasičskázbrojnice - prověřit stav el. přípojky' oprava omítek,střechy,
.
inv.č.02l-02 gaÍáLžpropožárrn
vozidlo - prověřit stav el. přípojky, oprava omítek, střechy'
.
inv.č.02l-|4 hřbitovní zeď . opravazdi
o
inv.č.02I-45 miímicenahřbitově - ídržbamárnice
o
inv.č.02I-50 kostel sv.Prokopa - dořešitreklamaci omítky, zvážit důslednéodvodnění
po obvodu objektu
o
inv.č.02I-30 oploceníúpravnyvody - oprava
o
inv.č.02l-36,4z poplachová siréna revízee|k.zaŤizení
, celkový nátěr
o
místníkomunikacena,,Pajzovně.. vjrrněnakanalizačníchroštů- 7 ks
Diskuze: nikdo se nepřihlásil.
Výsledek hlasování: pro 7 členů
proti 0 členů
zdrže|se 0 členů
Přijaté usnesení:
OZ schvaluje:
a) inventari zaěni zprávu za r ok 2012.
b) výazení poškozenéhonebo nefunkčníhomajetku v hodnotě 74 677,72Kč.

-3 -

čj,I24l20I3

oZberenavědomí:návrhyírwentaizačníkomisenaopravvmaietku.
súčetnízivěrkóu obce Nezdice sestavenou
Ad 9) Paní Kateřina Hofrrreisterováseznámila
ve schvalovacimiizerttve výši
,"y"i"oek.hospodaření
k31.|2.2012a nawhla zastupite1,t..o
zisk, neuhrazetá ztrátaz minulých let ke dni
5t1 347,23 Kě převéstna ú8et,,",o"aÉt".y
( viz. přiloha č.5).
schváleníiňetní-závérky
Diskuze:nikdo se nepřihlásil.

hlasování:
Výsledek
ffi J .tilň

zdrže|se 0 členů

P ř i j a téu s n es ení:o Zs c hv alujeúčetnízávér kuobceNezdicesestavenouk3
1 ' .1 2 .2 0 I 2 a
Kč na účetnerozdělenýzisk, neuhrazená
převod výsledku h",p"dď."] ve výši 51I 347,23
,t,atuz minulýchlet k25.3.20I3.
Ad10)PaníKateřinaHofineisterováseznámilapřítomnésnáwhemhlavníinventarizační
h,,'ot''éhomajetkudo vlastnictvíSDH
komise nabeztryIatýpřevoddrobnéhoJlouhodobaho
Nezdice,IČ65580672jedná se o :
celkem29'50Kč
29,50Kč/Lks
]0 1 ks přechod75/52
inv.č.H
10,00Kč
celkem
1ks
inv.č.H26 1 kS klíčke spojce
inv.č.H27 9 ks požórnísekerka
inv,č.H36 1 lcs sekera
inv.č.H37 2lcs lopata
inv.č.H39 2lcs lrrumpóč
inv.č.H68 2 ks přechod 75/52
inv.č.H78 2 ks proudniceC52
inv,č'H80 1 ks proudnicetnlhová
inv.č.H82 ] ks rozdělovač
inv.č.H83 1 ks sacíkoš
inv.č.H93 1 ks ejektor
inv.č.H]06 1 lrs spojka3P
]17 2lrs proudnice52 cm
inv.č.H
inv.č.Ht67 1 ks proudnicemlhovó
medók
inv.č.H]71 ] ks automaticbý
inv.č,H174 2 lcsproudnicemlhová

10,00Kč/
22,50Kč/Lks
17,00Kč/Lks
6,00Kč/]ks
10,00Kč/Lks
56,59Kč/Lks
100,00Kč/1ks
160,00Kč/1ks
287,00Kč/Lks
99,00Kč/1ks
225,00Kč/1ks
76,50Kč/lks
214,55Kč/lks
430,00Kč/Iks
340,00Kč/Lks
Kč/1ks
535,03

c.
celkem

celkem202,50Kč
celkem17,00Kč
celkem12,00Kč
celkem20,00Kč
Kč
celkem113'18
Kč
200'00
celkem
celkem160'00Kč
celkem287'00Kč
celkem 99'00Kč
celkem225,00Kč
celkem76,50Kč
celkem429,10Kč
celkem319,00Kč
celkem340,00Kč
celkeml 070,06Kč

Ll]47Á4-Kš

byl zveřejněnna úřednídesce obecního
Zám&bezúplatněpřevéstdrobnýhmotný maj9tek
ďrc25.3.2013(viz. příloha č.6).
uřaduNezdicedne9.3.2013 azvÍeďnioest.yséjmut
Diskuze:nikdo se nepřihlásil.

ování: .liffi
hlas
Výsledek
í':t',

zdrželse0 ělenů

převod majetku do vlastnictvíSDH Nezdice
Přijaté usnesení: oZ schvalujebeáplatný
v hodnotěLI747,84Kč.
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Ad 11) Paní Kateřina Hofrneisterová seznámila přítomné s hospodďením vodovodu a
úpravnyvody v roce2012 ( viz. příloha č.7).
Diskuze:
pan Vladislav Gruszka: ,,Nesouhlasím s ýší účtovanéhodoprarmého při opravě
poškozenéhopotrubíu mostu, která proběhla v dubnu. Ta druhá oprava měla bý reklamace'
Starostka Hana Bouchnerová: ,,Vzhledem k námitkám pana Gruszky' budou tyto
prověřeny. Nawhuji tedy tento bod programu přesunout na příštívZoZ. Následně byl tento
bod ztaženz programu j ednaní.
Ad 12) Starostka obce seznámila přítomnése společným projektem Dobrovolného svazku
obcí Mikroregionu Přešticka na vybavení a modernizaci obecních knihoven. Předběžně se
V rámci projektu
přihlásilo deset knihoven. Cílem projektu je oslovení nových čtenrířů.
hrv ( dějepis,
můžemedo knihovny pořídit nejen police na knihy, didaktické počítačové
jeho
jiné),
následnó
fondu
a
knižního
především
katalogizaci
přírodopis
ale
a
zeměpis,
je
výkladní skříní každémoderní
zveřejnění na www.stránkách obce. Elektronický katalog
kterési modemí uživatel sám
podstatě
ve
i
samoobsluhou'
takovou
v
knihovny, a\e zétroveň'je
snadno najde, to co hledá. DSo Přešticko bude Žádat o dotaci na společný projekt
z Programu rozvoje venkova ČR. podminkou žádostije výpůjčkamístnosti obecní knihovny
po dobu udržitelnosti projektu ( 6 let) Dobrovolnému svazku obci DSo Přešticka. Záměr
výpůjčky místnosti ou..ňi knihovny, nachžuejícíse v l.patře budovy oÚ Nezdice, byl
zveřejněn na uřednídesce obecního uřadu Nezdice dne 8.3.2013 azuÍedú desky sejmut dne

2s.3.2013.

Diskuze:nikdo se nepřihlásil.
Výsledek hlasování:pro 7č1enů
proti 0 členů
zdrže|se 0 členů
Přijatéusnesení:
OZ schvaluje:
projektuDSo Přeštickana modernizaciobecníchknihoven.
a) zapojenido společného
místnostiobecníknihovnyNezdice DSo Přeštickado 3I.12.2019.
b) výpůjčku

Ad 13) Starostkaobce seznámilapřítomnés možnostípodánídotacena Veřejně prospěšné
práce u Úřadu práce Českérepubliky, krajské pobočky v Plzni a vývoření jednoho
pracormíhomístav riímci Veřejně prospěšnýchprací.Vývoření pracovníhomístase obci
osvědčilo.V roce 2010 - 2013 pracovalv tomtoprogramupan Václav Hřebec. Staral se o
veřejná prostranství,hřbitov, místníkomunikace. Prováděl drobnéopravy poškozenóho
majetku.Jehopracormínasazenía poctivost se kterouplnil svojekaždodennípovinnostibyla
mzdové
kroku. V minulosti příspěvekod Uřadu prácepokryl veškeré
vidět v obci na každém
přítomnému
příspěvek
pouze
na
mzdu.
Starostka
50%
nríklady.od roku 2012 obecdostává
tohotopracovníhomísta.
důleŽitostudržení
panuHřebcovi veřejněpoděkovalaazdttrazn1la

č.j'12412013

Diskuze:nikdo se nepřihlásil.
Výsledek hlasování:pro 7 členů
proti 0 členů
zdrželse 0 členů
práceu Uřadu
Přiiaté usnesení: oZ schváIiloPodanížáďostio dotacina Veřejně prospěšné
jednoho
p.a.; Českérepubliky, krajsképobočkyv Plzni na období2013-2014a vývoření
prací.
pracovníhomístav rámci Veřejně prospěšných
Smlouvy čj.8612013
vzavŤení
zasediíníoZby\oprojednaní
Ad 14) ) Dalšíbod veřejného
produkcemístního
(veřejná
(viz pÍilona č. 8) s firmou Intergram,Na Poříčí27 , Praha 1
rozhlasu2013).
Diskuze:nikdo se nepřihlásil.
Výsledek hlasování:pro 7 členů
proti 0 členů
zdrželse 0 členů
Smlouvy ěj. s6l20l3 s ťrrmouIntergram,Praha 1.
Přijaté usnesení: oZ schvalujeuzavŤení

Ad 15) Starostkaobce sezniímilase zněnímlicenčnísmlouvy o veřejnémprovozování
rozhlasus firmou oSA, Čs.armády 2O,Praha6 čj.62l20l3(viz příloha č.9).
místního
Diskuze:nikdo se nepřihlásil.
Výsledek hlasování:pro 7 členů
proti 0 členů
zdrŽelse 0 ělenů
schvalujeuzavřenílicenčnísmlouvyěj.62l20l3 na rok 20L3.
oZ
Přijaté usnesení:

Ad 1ó) ) Starostkaobce seznámilapřítomnés Dodatkemč,'Il2013 ěj' 6812013ke Smlouvě
příspěvkuPlzeňskémukraji na zajištěnídopravníobslužnostiuzemí
o posiytnutífinančního
puerstetro kraje veřejnour,nitrostátní
linkovou dopravou( viz příloha č.10).Letos požaduje
příspěvekve výši4 280Kč.
Plzeňskýkraj finanční
Diskuze:nikdo se nepřihlásil.
Výsledek hlasování:pro 7 členů
proti 0 člen
zdrželse 0 členů
Přijató usnesení: oZ schvaluje Dodatek č).ll2}13ěj. 6812013ke Smlouvě o poskýnutí
finanonihopříspěvkuPlzeňskémukraji na zajištěnídopravníobsluŽnostiúzemiPlzeňského
linkovou dopravou'
kraje veřejnourmitrostátní
účtuu České
starostkaobce sezniímilapřítomnése Smlouvouo běžném
Ad 17) Předsedající
niárodníbanky Ój.7tl2)I3 (viz příloha č. 11). Novela zékonač. 21812000Sb., o
rozpočtoých-pravidlech,účinnáód 1.ledna2013, ukládá obcím, krajům, veřejn:irrn
školáma některýmdalšíminstitucímpovinnost
institucím,.veřejným'vysokým
-aotaci
"ý't"'*"ý"
ze státníhorozpočtua státníchfondů.Týo účtymusíbyt
véstv ČNs iloet pro příjem
do 31.3.2013
od účinnostizékona,tj.
do 3 měsíců
zŤizeny
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Diskuze:nikdo se nepřihlásil.
Výsledekhlasování:pro 7 č19nů^
proti 0 členů
zdňelse 0 členů

u ČNg 6j.zt l20t3.
účtu
oZ schvalujeSm1ouvuo běžném
Přijatéusnesení:
Adls)PředsedajícístarostkaobceseznámilapřítomnéseSmlouvouoposkýnutínávratné
finanční
''l Je'dnáse poskýnutínávratné
výpomoci ěj.83l20l3 (viz;iilh;:.
finanční
financováníakce oooprava sochy svatého
výpomoci ve výši tiz ooo,-ro ,u it"t"^
společněpamátky a pověsti z míst
Vojtěcha.. v rámci projektu spolupráce ,,ožirrrne
výpomoc.je bezuročná.Příjemceposkýnutou
tajemnýchi to.,"et'/ct' . Ňá*át'.a n'*e"i
nejpozdějiďo 3l.|2,20]I3'
náwatnoufinanenivypomocje povinenuhradit
Diskuze:nikdo se nepřihlásil.
Výsledekhlasování:pro 7 č19nů^
proti 0 členů
zďrželse 0 členů

o poskýnutí návratnéfinančnívýpomoci
Přijaté usnesení: oZ schvaluje Smlouvou
č,j.83l20L3.
A d 1 9 ) P a n í K a t e ř i n a H o f r n e i s t e r o v á s e z n á m i l a p ř í tpříloha
o m n é r.
s c e n í kCena
e m Zlikvidace
ápadočeských
viz
1.,712013.(
]s-);
komunálníchslužebplatnýmod 1.t.2ó13 čj.
Cena
Kč bez DPH/ 1 tunu,textilu naI I75 Kč/1 tuna.
oapuo.,,J"úúilu,,u ! 1^40
objemného
,il,k,'du"i plástu se neměnía je 2 800 Kč/ 1 t .
Diskuze:nikdo se nepřihlásil.
Výsledekhlasování:pro 7 čl-enů^
proti 0 členů
zdrŽelse 0 členů

komunálníchslužeb
ZÍryaďočeských
Přijaté usnesení:oZ schvalujeceníkslužebój.Ill20I3

ad 20)

Proiedniíní ostatníchzáležitostí:

Přítomníbyli seznámeni:

Po projednáni té'tostudie bude
o Snavrženoustudií dětskéhoa sportovníhohřiš.tě.
je s financemi, protožerok 2013 je
zhotovenaprojektová dokumenáce. Problém
období2014 _ 2020,reálnéu
poslednírok, kdy dobíhajídotace.Po té nastávánové
případěmusímebý připraveni, to
finančníprostředky až vrcce z)l^5. Vkaždém jsme
uvažovalio menšímhřištii
znamenámítpřipravenéstavební|ovolení.Původně
výhozenépernze. ZákIaď u těchto
o jinémpo*Jt,,,l Ale zjistili j,ň", žeby to byly
Protó raději uděláme velkéhřiště,na
hřišťje podobnýjako u nových komunikací.
se moh1udělat např. asfaltoý a po
kterémuy se aita"n,atvětšiná'pont', powch by
upravil. Takéjsme chtěli, aby se na
čase,ažbudoudalšípenízeuy se povich nově
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čj.124/20|3

hřišti v zímním období dalo bruslit. Studie bude zveřejněna na u,"wr'v.strá$kác}a
qývěsní skříňce. V úvahu budeme brát konkrétní a odůvodněnépřipomínky. Po
projednrání a schválení studie v zastupitelstvu obce nechiíme pak vypracovat
projektovou dokumentaci (viz příloha č.14).
Se schválenímplatby čj.3712013 (viz přiloha č. 15) ve výši 836 820,- Kč od SZIF
CR na projekt ,, Výměna a instalace strojně - technologického zatízeníúprar,rryvody
v obci Nezdice... Přijetím platby obec uhradila krátkodobý úvěr u KB Přeštice a
v současné
době neníhospodďení obce zatiženoúvěrem
S kolaudačnímrozhodnutímčj.42l20I3, kterépovoluje lživéni stavby domu č.p.65
(viz příloha č.16)
Se Zprávou o stavu bezpečnostnísituace a veřejnéhopořádku na teritoriu ooP Švihov
čj.6712013( viz. příloha č.17).
Se stavemýběru místníchpoplatkůk25.3.20t3.
Obecní zastupitelstvovzalo ad 20) na vědomí.
Ad 21) Starostka obce otevŤeladiskuzi.
Pan Václav Tikal: ,, Navrhuji zpracovat projektovou dokumentaci jen na samotnéhřiště a pak by
se uvidělo jak dá|?,,
Starostka Hana Bouchnerová : ,, Projektovou dokumentaci bych řešilajako celek vč. se zénemim
( záchody, osvětlením, oplocením, okolím), v PD již smysluplně rozdělit rea|izaci na jednotlivé
části,aby se samotná rea|izace mohla uskutečnit po etapách. Ať je to pořádně trned od samého
začát|<u.
obávrím se' Že pokud uděláme jen kousek, tak zbýek uŽ se nedodělá a nakonec celá
akce usne."
ostatní zastupitelése starostkousouhlasí.
Ing. Boleslava Pilcová: ,,Užbylo zahájenojednanís paníDankovou ?..
Starostka Hana Bouchnerová i ,, Jedná se pouze o malou částobecní zahraďy,která navíc vůbec
není oficielně předmětem pronájmu. Pan Drda vstoupí s paní Dankovou v jedntíní...
Pan Roman Plachý: ,, Kolik platí školnéstudenti Virtuální univerzity třetíhověku v Nezdicích?..
Starostka Hana Bouchnerová : 300 Kč za semestr.
Starostka Hana Bouchnerová: ,, občanési stěŽujína psí exkrementy po vsi. Je pravda, že to
začiná bý opravdu problém. otrízkou je, i když budeme mít vyhlášku, kdo z nás bude pokuty
udělovat a jak je budeme vymiíhat.
Ing. Boleslava Pilcová2 ,, Já myslím, že by vyhláška pomohla. Přece jenom' když je to někde
napsanéa je tam nějaký postih, je to lepší.Když žádnávyhláška není, pak si lidi myslí, žeje to
všechnov pořádku...
Starostka Hana Bouchnero váz ,,Zvážimetedy vyhlášku a uvidíme.
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ěj.1'2412013

Pan Vladislav
uklidím...
Pan Stanislav
pajzovně?..

kdý můj pes na
'' To nechžryu,

vy'koná potřebu' tak to snad

o zpomalovačijízdy v ulici ,Na
,' Chci se zeptat zda uvaž$ete

rychlostíaza
chvíli.vícedbalana dodržování
Starostka Hana BouchneroYái ,,Já bych vtuto nám samapolicie
rych1ostivytírja pokuty ř9š1Po1icieČR.Retardéry
nedoorzené
porušování
podložíataké,žepro
úchýu do současného
rozm'ouvala- z důvoduhluku, " a.i"oJ" ňoblému
v této.,ii.i .. rychle ani jet nedá,protožeparkují
motorkařeje to vítanýskokanskýmůstek.Navíc
prok1ičkovat...
autazoboustranu^á,t"co dělattady vůbec
v obci zpomalila' I tady Roman rcjezdíuž
Ing. Boleslava Pilco váz,, Jámyslím, že se doprava
osmdesát...
,,
mercedesua tajedeurčitěšedesát...
Pan FrantišekSuda: Zatojezdíjednapanív
Pajzormě. Snažili
,, Ceiávěc byla řešenana základěpřipomínekobčanů.na
JUDr. Jan Drda:
dopravnípolicii atanétmretardéry
jsme se z obcenedělatdoprarmít,riste.úúi:'*" tu n9lolikrát
Absolutněošetřit
Celéto zprav'Iyětyři dopravní.ztačky.
rozm'ouvala.Udělala se zde zónatÍícet.
elektrického
sloupy
uú auta.Ulice je si,ou-4,5m.latsi miito zabíraji pohybujíchodci
nejde nic. Věčně
jsou vjezdy k jednot1iv4.":To"itostem. Mezitím se
"vedení.Dalšímproblémem
třicítkaje na místě'..
bezpečnosti
a maléděti.obdobná situaceje téměřu .áte obcí.Žhlediska
zpravaa strašněmálo lidí to dodržuje.KdyŽ
Pan František Suda: ,,V Nezdicíchse dává přednost
přednosj. Tam to každýprojede a nikdo nedá
pojedeteod Pajzovny, tak musíteu potoka.dát
dá přednostsměrempři řece...
přednost zprava.Nebi'ukostelasměremdolů,má1.okdo
Nikdo dalšíse do diskuzenepřihlásil.
^ď22) Závér
Starostkaobcepoděkovalavšempřítomnýmizastupitel.imzaúčast.
VeřejnézasedáníoZskončilov 19.20hod.

ověřovatelézápisu: pan FrantišekSuda
pan Václav Tikal
Zitpisprovedla:Kateřina Hofrneisterová
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V Nezdicíchdne 25,3.20|3

JUDr. JanDrda
místostarosta

Ing. Hana Bouchnerová
starostka
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