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ZAPIS
o průběhuveřejnéhozasedáníZastupitelstvaobceNezdice
konanéhodne27.6.2013od 19.00hod v zasedacímístnostioÚ v Nezdicích
Ad 1) Veřejnou schůzi zahájila starostkaobce Hana Bouchnerová v 19.10 hod a všechny
přítomné
přivítala.Předsedající
konstatova|a,
žeinformaceo koniínízasedénibyla zveřejněna
na uřednídesceobecníhoúřaduNezdice a na internetovýchstriánkáchwww.obec.nezdice.cz,
Veřejnézaseďáníbylo tedy svoláno řádně a včas
a to sedmdnípřede dnem konánízasedéní.
v souladus ustanovením$92 a $93 zákona o obcícha dáLekonstatova|a,žeje přítomno7
Přítomnoje 7 zastupitelů a 2
členůzastupitelstva,zastupitelstvoje tedy usnášeníschopné.
listinaje součástí
z obceNezdice. Prezenční
tohotozápisu.
občané
zápisu byli navrženiIng. BoleslavaPilcová a pan FrantišekSuda.Bylo
Ad 2) Za ovéřovatele
žepo celou dobutrvaníveřejnéhozasedáníse budehlasovatveřejně.
takénavtženo,
Výsledekhlasování:pro 7 členů
proti 0 členů
zdrže|se 0 členů
Přijaté usnesení:Zastupitelstvoobce Nezdice schvalujeza ověřovatelezápisu o pruběhu
zasedéní
zastupitelstvaobce Ing. Boleslavu Pilcovou a pana FrantiškaSudu a schvaluje
veřejnýzpůsobhlasovánípo celou dobutrváníveřejnéhozastupitelstva.
Ad 3) Zapisovatelembyla jmenovánapaníKateřina Hofmeisterová.
předneslanávrh programu zasedátil viz. pÍ.1lz
Ad 4) Předsedající
1. Zahqení
2. Volba ověřovatelůzápisu
3. Volba zapisovatele
4. SchváleníprogramuvZoZ
zYZoZ z25.3.2013
5. Kontrolausnesení
6. Zpráva starostkyobce
zarok2012
7. Projednríní
hospodďeníaZávěrečného
účtu
a schváleníceloročního
8. Projednánía schválení2. rozpočtového
opatřeníRozpočtuobce2013
opatřeníRozpočtuobce2013
9. Projednríní
a schválení3. rozpoětového
10. Projednánía schválení4. rozpočtového
opatřeníRozpočtuobce2013
opatření
Rozpočtuobce2013
11. Projednáníaschválení5. rozpočtového
poplatkůzarok2}l3
12. Stav výběrumístních
Internethome
13. Projedniíní
s.r.o.'
a schválenínájemnísmlouvyěj.I27l20I3 s f,rrmou
Za Bntrriovkou 266I2, Praha4 Michle
14. SchváleníSmlour,yčj.24812013o prodejia instalacipřístrojeDryPol systém
15. SchváleníDodatku čj.249l20l3ke smlouvě_ DryPol systém
16. Projedniíní
v interiérukostelasv. Prokopa
a schválenílikvidace červotoče
17. Projednríní
a schváleníumístění
turistickýchmap v obci
pracísochy sv. Vojtěchau Zeleného
18. Informaceo pruběhu restaurátorských
19. Informaceo pruběhuoprav střechyoU, vodojemua úpravnyvody
20. Schválenípříspěvkuna provozPečovatelské
sluŽbyPřešticezarok2012
21. Schválenípříspěvkuna provoz ZŠa MŠŠvihovzarok2}I2
22. Projednanía schválenívytvořeníjednohopracovníhomístav rámci VPP
23. Projednaní
a schválení
hospodaření
vodovoduv roce2012
plynua elektřiny
zemního
24. Projednání
cenové
nabídky
na dodavatele
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25. ProjednaníostatníchzáIežitostíorganizačnípovahy
26. Diskuze
27. Závěr
Výsledek hlasování: pro 7 členů
proti 0 členů
zdtžel 0 členů
Přijaté usnesení : oZ navrŽenýprogram schválilo.

Ad 5) Předsedajícízkontrolovala usneseníz posledníhoYZ)Z. kterése konalo |9,I2.2OI2 a
konstatovala:
o

že panu Václavu Tikalovi bylo uloženo Studnu,, Na průhoně.. ohradit, aby pasoucí se
dobytek neměl ke studni přístup. Pan Tikol kontahoval pana Kadlece z "4gromachine
Švihov, seznómil ho s danou situací' Agromachine Švihov ihned zjednalo 'nápravu.
Bohužel lcrávy hrazení opět rozbily a k dnešnímudni není hrazení opraveno. Ukol panu
Tikalovi zůstává.

.

žepanu JUDr. Janu Drdovi bylo uloženo projednat s paní Dankovou přístup na část
obecní zahrady při stavbě a následnéÍnproýozování víceúčelového
hřiště. Jednání se
uskutečnilohned druhý den,paní Dankova souhlasí. Ukol splněn.

Ad 6) Starostka obce ing. Hana Bouchnerová seznámila přítomnése svojí zprávou (viz.
přílohač.2).
Ad 7) Starostka obce předala slovo účetní
Kateřině Hofmeisterové, aby seznámila přítomné
s návrhem Závěreěného účtuobce Nezdice za rok 2012 - né.zorněpředstaven pomocí
dataprojektoru(vizpřílohač.3).
Rozpočet obce Nezdice na rok 20]2 byl sestaven v souladu s platnými právními předpisy
upravujícímifinancovóní měst a obcí' obec Nezdice hospodařila v roce 20]2 podle rozpočtu
schváleného dne 28.12.2011' Během roku 2012 bylo proveďeno ďvanúct rozpočtouých
opatření.
Celkovépříjmy převedenév roce 20]2 na účtyzřízenéobcí Nezdice činily 2 731 806,45Kč.
Účetnicní obce Nezdice vylrazalo vroce 20]2 celkové uýďaje vobjemu 3111 043,88 Kč.
Z toho na běžnévýdajepřipadá ] 902 tis. Kč a na kapitálovévýdaje 1 209 tis. Kč.
Vroce 20l2 hospodařila obec se schodkem ve uýši 379 237,43 Kč. Schodek rozpočtu 2012
byl způsobenpřijetím dotace na projekt ,,Výměna a instalace strojně _ technologického
zařízení úpravny vody vobci Nezdice,,od SZIF ČR na účetobce až 28.],20], proto
k 31.12.2012vykazujeobec schodek.
Vroce 2012 obec Nezdice přijala jeden krdtkoďobý úvěr na předfinancování projektu
,,Výměna a instalace strojně _ technologickéhozařízení úpravny vody v obci Nezdice.,, ve
výši1 115 760 Kč. Uhrada jistiny úvěru byla provedena 11.2.2013.127 200,- Kč bylo použito
na zaplacení splátek jistiny úvěru na plynoJikaci obce a tím by úvěr splacen.
V současnosti md obec splaceny všechny své úvěrové zdvazky a hospodaří bez cizích
prostřeďků.
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K 31.12. 2012 vykazovalběžnýúčet
sumu892 526,57Kč,účet
Fondu obnovyvodovodua
úpravnyvody35 678,99 Kč,účetVeřejnésbírlql41 412,34Kč.
Přezkoumáníhospodařeníprovedl Krajsbý úřad Plzeňskéholcraje,odbor ekonomicbýdne
24.5.2013. Přezkoumání bylo provedeno v souladu Se zákonem č.420/2004^sá., o
přezkoumóváníhospodařeníúzemních
samosprávnýchcelku a dobrovolnýchsvazkůobcí.
Závěr zpráv:l: nebyly zjištěny chyby a nedostatky. Plné znění zprávy o provedeném
přezkoumáníhospodařeníobce za rok 2012je přílohouZávěrečného
účtu.
Diskuze:nikdo se nepřihlásil.
Výsledekhlasování:pro 7 členů
proti 0 členů
zdrželse 0 členů
Přijatéusnesení:
a) oZ schvaluje celoroční
hospodaření
obcea závěrečný
účet
obce za rok 2012 včetnězprávy
o výsledku přezkoumiíní
hospodďeníobceza rok 2012bez výhrad.
b) Zastupitelstvoobce schvalujevypořádáníhospodrířského
výsledku zh|avníčinnostizarok
2012 takto:výsledekhospodďeníve schvalovacímřizení 5II 347,23Kč převéstna:účet
432
- nerozdělenÝzi sk. neuhrazenáútátaminulÝchlet.

Ad 8) Učetníobce Kateřina Hofmeisterovásezniímilapřítomnés2, rozpočtovýmopatřením
rozpočturoku 2013 a to ve znění:
Rozpočtové
opatřeníč,.2_ rozpočet
20t3 (viz. přílohač,4)
Celkovépříjmyrozpočtuve výši
4 230 26I Kč,
- 318 371 Kč
Financováníve výši
Celkovézdroje
3 911 890 Kč
Běžné
výdaje
3 888 290Kč
Kapitálovévýdaje
23 600 Kč
Celkovévydaje rozpočtuve vyši
3 911 890 Kč
Diskuze:nikdo se nepřihlásil.
Výsledekhlasování:pro 7 členů
proti 0 členů
zdrželse 0 členů
Přijatéusnesení:oZ schva|qe2.rozpočtové
opatřeníRozpočtu2013.
Ad 9) Paní Kateřina Hofmeisterováseznámi|as 3. rozpočtovýmopatřenímrozpočturoku
2013 ato ve znění:
Rozpočtové
opatřeníč.3 _ rozpočet2013(viz. příloha č.5)
Celkovépříjmyrozpočtuve qýši
4 230 26| Kě
.300 535Kč
Financování
ve vÝši
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Celkovézdroje
Běžnévýdaje
Kapitálovévýdaje
Celkovévydaje rozpočtuve výši

3 929726Kč,
3 906126Kč
23 600 Kč
3 929726Kč,

Diskuze:nikdo se nepřihlásil.
Výsledek hlasování:pro 7 členů
proti 0 členů
zdrže|se 0 členů
Přijaté usnesení: oZ schvaluje3. rozpočtové
opatřeníRozpočtu20|3.
Ad 10) PaníKateřina Hofmeisterováseznrímilas 4. rozpočtovýmopatřenímrozpočturoku
2013 ato ve znění:
Rozpočtové
opatřeníč.4- rozpočet
2013(viz. příloha č.6)
Celkovépříjmyrozpočtuve vyši
4 237 26I Kč
- 296 55I Kč
Financování ve výši
Celkové zdroje
3 940 710 Kč
Běžnévýdaje
3 9I7 110Kč
Kapitálové výdaje
23 600 Kč
Celkové vydaje rozpočtu ve výši
3 940 710 Kč
Diskuze: nikdo se nepřihlásil.
Výsledek hlasování: pro 7 členů

proti 0 členů
zdrže|se 0 ělenů
Přijaté usnesení: oZ schvaluje4. rozpočtové
opatřeníRozpočtu2013.
Ad 11) Paní Kateřina Hofmeisterováseznátmt|a
s.5. rozpočtovýmopatřenímrozpočturoku
20t3 ato ve znění:
Rozpočtové
opatřeníč.5 _ rozpočet
2013(viz. přílohač.7)
Celkovépříjmyrozpočtu
4 2|2 336 Kč
ve vyši
.272276Kč
Financováníve výši
Celkovézdroje
3 940060Kč
Běžnévýdaje
3 9145t0 Kč
Kapitálovévýdaje
25 550 Kč
Celkovévydaje rozpočtuve výši
3 940060Kč
Diskuze:nikdo se nepřihlásil.
Výsledek hlasování:pro 7 členů
proti 0 členů
zďrželse 0 členů
Přijaté usnesení: oZ schvaluje5. rozpočtové
opatřeníRozpočtu2013.
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Ad 12) PaníKateřina Hofmeisterovásezniímilapřítomnése stavemqýběrumístníchpoplatků
v roce2013.
Diskuze:nikdo se nepřihlásil.
oZ schvalujeberena vědomí.
Ad 13) Starostkaobce seznámila přítomnés nájemní smlouvou čj I27|2OI3 s firmou
Internethome,se sídlemZa Brumlovkou 26612,Praha 4. Předmětemnájemnísmlouvy je
dočasné
užívání
částibudovy oÚ Nezdice a to konkrétněčástistřechy, kdě je umístěnstožÉr
s anténamia montážním
boxem,kteqýobsahujenapájecíčásta switch a dá|ejako místopro
uloženípřívodníhoelektronapájecího
kabelu. V nájemnémje zahrnutai spotřebaelektřiny.
je
Výšenájemného formouprotislužby_ připojeník sítiinternet(viz příloha č.8), tj. nájem
je 350 ,-Kč/měsíc
a připojeník sítiinternetje 350,-Kčiměsíc.
Diskuze:nikdo se nepřihlásil.
Výsledek hlasování:pro 7 členů
proti 0 členů
zdrželse 0 členů
Přijaté usnesení: oZ schvá|ilonájemnísmlouw č,j.I27l20I3 s firmou Internethome,
Praha
Ad 14) Dalšíbod veřejnéhozasedáníoZ by|o projednánía schváleni uzavřeníSmlouvy čj.
(viz příloha č.9) s firmouElektroosmóza_PetrNovotn;ý,
24812013
sídl.osvobození653137,
Vyškov. Při řešenílikvidace červotoče
vkostele sv. Prokopa nám bylo doporučenozačít
s odstraněním
vysokévlhkosti. Vlhkost a klid je pro červotoče
Byla nám doporučena
,,Íáj,o,
firma Elektroosmóza, kteú nabízíDryPol systém.V několika měsícíchpo instalaci
elektroosmózyDryPol@ systemputÚe voda v kapilárníchřečištích
zdivazpět do půdy. tedy
+
(plus)
od
k. (mínus)pólu až do lyschnutí stavby.Yyužíváse zemskéhomagnetismu'v
tomto případěelektromagnetismu.
Silný minusový elektromagnetickýpól máme v podloŽí
stavby,mírnýkladný dodá přístrojDryPol@ systemdo molekul vody ve zdech obsažených.
Polarizacímolekul vody ve zdech by se mělo docílit vyschnutía izo|aci stavby.Viditelné
účinkyvysoušenína zdiw mají bý patrny již okolo 6 měsícůod instalace. Jedná se
počítačem
řízenýelektronickýsystém,vyvžívqícíper'rrědaných fyzíkálníchzákonůplanety
Země. Tato hydroizolaceje účinnáa twa|á sanacepro jakýkoli druh staveba zdiva. Výkon
přístrojepůsobípouze na vodu ve zdivu a nemá vliv na cokoliv jiného.V obci Řenče mají
podobnýsystémnainstalovanýve školea jsou s výsledkemvelmi spokojeni.Přístrojje malá
krabička' nainstalovaná za kazatelnou, nepůsobírušivě a návštěvníciji nemusí ani
zaregistrovat.
Diskuze:nikdo se nepřihlásil.
Výsledek hlasování:pro 7 členů
proti 0 členů
zdrželse 0 členů
Přijaté usnesení: oZ schvalujeuzavřeníSmlouvy aj. 24812013s firmou Elektroosmóza'
Vyškov.
Ad 15) Starostkaobce seznámilase zněnímdodatkuke smlouvě čj.249l2013(vízpříloha č.
10). Dodatekřešítří_ letou záruku na vrácenífinančních
prostředkůvloženýchdo přístroje
DryPol. Zhrtlba 95% domůnebojakýchkoli stavebníchobjektujsou suchéna hodnotynorem
do 1 - 1,5roku. ovšem5% objektůvykazujetakovékombinacetechnologických,chemických
je znesnadněnosamotnýmobjektem,nebo v krajním
a fyzikáIníchvlastností,že vysoušení
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případě znemožněnozce|a.Firma navíc garantujepo dobu zénlky2 x osobníkonzultaci
zdatma.
Diskuze:nikdo se nepřihlásil.
Výsledekhlasování:pro 7 členů
proti 0 členů
zdržeIse0 členů
Přijatéusnesení: oZ schvalujeuzavřeníDodatkuke smlouvě ěj,249l20|3.
Ad 1ó) ) Starostkaobce seznámilapřítomnés návrhempana Romana Shejbalaz firmy MW
Servis, Brabansko 4, Přerov. Firma MW-SERVIS je český výrobce certifikovaných
mikrovlnných generátorů- nabízívysušoviíní
zďíva,likvidace dřevokaznéhohmyzu' hub a
plísnípomocí působenímikrovlnné energie. Pan Shejbal navrhuje likvidaci červotoče
v kostelesv. Prokopakombinovatněkolikzpůsobů
a to ,,
a) chemickouimpregnace( např.podlaha,skříně,sekretářeapod)
b) chemickou impregnací + mw technologie( např. zpovědnice,varhany,záklop nad
měchy...)
c) mw technologií+roztok bylin a koření( např' hlavnía bočníoltáře)
d) Chemická tlaková iryehJaž-| airlesspostřik ( např. napadenýtrám při vstupuna krovy
kostela
V případěschválenímohou prácena likvidaci červotoče
začít
v červenci2013.Celková cena
ošetření
napadeného
inventářev kosteleje předběžněodhadnuta62 tís.Kč bez DPH. Částku
41 450 Kč obec uhradízuětu Veřejnésbírky,kteráje určenana obnovukostela sv. Prokopa.
Zby|oučástuhradíobecze svéhorozpočtu
(viz přílohač.11).
Diskuze:nikdo se nepřihlásil.
Výsledekhlasování:pro 7 členů
proti 0 člen
z&že|se 0 členů
Přijaté usnesení: oZ schvaluje likvidaci červotoče
ťrrmouMW Servis a její úhraduzuětu
Veřejnésbírkya dofinancováni z rozpočtuobce.
Ad 17) Předsedajícístarostkaobce informovalapřítomnéo lyrobě stojanůs malovanými
mapamiplzeňskéhoregionu.Výrobu stojanůměl na starostipan FrantišekSuda.Stojanyjsou
hotové.Tři stojanyvyrobil truhlář Petr ŠalomzLužan.Ie zdenávrh umístitstojany ato_2 u
zastávkyČsan a 1 stojan ,'u Smfčí...
Stojanyzabudýízastupitelé
s panemHřebcem.
Diskuze:nikdo se nepřihlásil.
Výsledekhlasování:pro 7 členů
proti 0 členů
zdržeIse0 členů
Přijaté usnesení:oZ schvalujeumístěnístojanůs mapami_ 2 stojanyu autobusovézastávky
a jeden stojanna kťtžov
atceu Smrčí.
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Ad 18) Předsedajícístarostkaobce sezniímilapřítomnés pruběhemrekonstrukcesochy sv.
Vojtěcha.Předloženaje konečnárestaurátorskázpráva. Socha bude opět instalovánana své
původnímístoihned po lyschnutí pŤíjezdové
cesty, počítámedo poloviny července2013.
obec na rekonstrukcisochypřispělačástkou11 700 Kč.
Diskuze:nikdo se nepřihlásil.
oZvza|o informaci na vědomí.
Ad 19) Starostkaobce seznámilapřítomnés rozsahemoprav na vodojemu.Během prár,ďnin
bychom chtěli natÍítstřechu,vyměnit skleněnéluxfery za otevíratelnáokna se sítěmiproti
hmyzu. Vyměnit vchodovédveře. oslovili jsme firmu OKNA JUHA, která provedlav roce
2012 vyměnu oken na budově úpravnyvody. Celková cena výměny oken včetněsítía
vchodovýchdveříje 27 049,55Kč. Dále Je nutnéještěopravit vnitřní a venkovníomítkya
provéstvnitřní i venkovnívýmalbu. opravit vstupníschodištěa vyměnit oplocení areáIu
vodojemu.
oprava střechyoÚ je skoro dokončena.
Chybípouze doplnit půlené
taškya vyměnit krytinu
na hospodiířské
budově.
Na podzim seještědokončí
nátěrfasády na úpravněvody.
Diskuze:nikdo se nepřihlásil.
Výsledekhlasování:pro 7 členů
proti 0 členů
zdrže|se0 členů
Přijatéusnesení:
oZ schvaluje:
a) smlouvuo díloěj.26|l20l3 s firmouOKNA JUHA, Plzeň (viz příloha č.|2),
b) uzavřenísmlouvy na obnovu oplocenís firmou Ploty Plzeň, Vrchlického659, 332 02
StaqfPlzenec659,IČ280 09 011'
Ad 20) Kateřina Hofmeisterová seznámila přítomnés lytičtováním příspěvku za provoz
Pečovatelské
službyPřešticeza rok 2012 ve výší2 992 Kč. Senioři obce odebrali v loňském
roce 1 024 obědů(viz příloha č.13).
Diskuze:nikdo se nepřihlásil.
Výsledekhlasování:pro 7 členů
proti 0 členů
zdtže|se0 členů
Přijaté usnesení:oZ schvalujepříspěvekve výši 2 992 Kč na provoz Pečovatelské
služby
Přeštice
v roce2012.
Ad 21) Kateřina Hofmeisterováseznámilapřítomnés vyúčtoviáním
neinvestičních
nákladůna
provozZŠa MŠŠvihovv roce 2OI2.V obdobíleden_ červen
l2OI2 navštěvovalo
ZŠŠvihov
14 dětí,v obdobízilŤí'-prosinecl20I2 8 dětíz Nezdic. Celkem bylo školníjídelnouvydríno
1663 obědi nezdiffi zuni-. Město Švihovžádá ihradu neinvestičních
nákladůvó výši
71 4|6,75Kč (viz prnolu č.14).
Diskuze:nikdo se nepřihlásil.
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Výsledekhlasování:pro 7 členů
proti 0 členů
zdrželse 0 členů
nákladyna
Přijaté usnesení:oZ schvalujepříspěvekve výši 71 416,75Kč na neinvestiční
provozZŠa MŠŠvihovzarokz}I2.
Ad22) Starostkaobce nezdiceIng.Hana Bouchnerováseznámilapřítomnés podánímžádosti
o dotaci na zaměstnancev rrímciVPP na období201312014a navrhla zastupitelůmschválit
vytvořeníjednoho pracovníhomístapro pracovníkaVPP, kteý by měl na starosti sekání
trávy a údrŽbuveřejných prostranství'obecního hřbitova' kostela a staréhohřbitova,
vodojemu,drobnéopravy obecníhomajetku.,úklidbudovy obecníhouřadu. V zimě zejména
posypmístníchkomunikacía uklid sněhu.
Diskuze:nikdo se nepřihlásil.
Výsledekhlasování:pro 7 členů
proti 0 členů
zdrželse0 členů
Přijaté usnesení: oZ schvaluje vývoření pracovníhomísta v rámci VPP na období
2 0 1 3 t2 0 r4 .
přítomné
s hospodďenímvodovoduv roce20l2.
Ad 23) KateřinaHofmeisterováseznámila
Náklady na provozoviínívodovodu a úpravnyvody byly 257 016 Kč. Výnosy 265 561 Kč.
Provozovánívodovodua úpravnyvody v roce2012skončiloziskem 8 545 Kč Byl proveden
detailnírozbor cestovnéhoza rck 2012. od roku 2OI2 oU Nezdice vede evidenci zápisů
v provoznímdeníkuúpravnyvody a ihnedje řešís provozovatelemKaV StaqýPlzenec.(viz
přílohač.15).
Diskuze:nikdo se nepřihlásil.
Výsledekhlasování:pro 7 členů
proti 0 členů
zdrže]'se0 členů
Přijatéusnesení:
oZ schvalujehospodďenívodovodua úpravnyvody zarok2}I2.
auditu firmy
Ad 24) Starostkaobce Nezdice seznámilapřítomnés výsledkemenergetického
je
Kč
vézánazměnou
plynu
výši
25
039
a
ve
X Energie (viz příloha č.16)'Úspora elektřiny
dodavatelea smlouvou na dobu 24 měsíců.Smlouva by měla bý uzavÍenas firmou X
místabudovaSDH na Cold, kde by
Energie.Dále je navrŽenozměnit sazbuu odběrného
mělaúsporačinit960 Kč.
Diskuze:nikdo se nepřihlásil.
Výsledekhlasování:pro 7 členů
proti 0 členů
zdrželse 0 členů
oZ
Přijatéusnesení:
smlouvyna24 měsíců
auzavÍení
a) zatimneschvalujezménudodavatele
místabudovaSDH na Cold.
b) pověřujepí.Hofmeisterovouzměnitsazbuu odběrného
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Ad 2s)

ProiednríníostatníchzáleŽitostí:
Přítomníbyli seznámeni:
o s návrhemrozpočtuSvazku obcíokresuPlzeň- jih pro odpadovéhospodářstvína rok
2013čj.I23l20I3(viz přílohač.17).
e s návrhem Záv&eěného účtusvazku obcí okresu Plzeň _ jih pro odpadové
zarck2012 čj. I23l20|3(viz přílohač.18)
hospodářství
o s návrhemZávěrečného
účtuDSo Přeštickaza rok20l2 ěj. 20612013.(viz příloha č.

te).

o s proklestěnímcestydo obce Zelené_ zajistípan FrantišekSuda
o

oznátnenípana Bočanao zaI.razenícesty mezi ploty na svém pozemku, kterou
cestyk,,Čižánku*
použivqíobyvateléke zk'rácení

.

s projektemDSo Přešticko_ mobilníturistickýpruvdce.Mobilní turistickýpruvodce
umožňujemajitelůmchýrých mobilních telefonůa tabletůs operačnímsystémem
Android zobrazovatturistickoumapu s aktuálnípolohou azobrazovat vní turistické
zajímavostiv podobě bodůzájmů.Poskýuje informace o turistických atraktivitách
v textové,obtazovéa předevšímv hlasovépodobě v několika jazykových mutacích.
Aktuální informace lze do mobilního pruvodce nahrát prostřednictvíminternetu
předem a aplikace pak funguje nezávisle i v místechbez pokrytí signálem GSM, či
datoqfch sluŽeb.Aplikace můžesloužitjako hlasový pruvodce městem,regionem,
k danéatraktivitěsámzobrazía přečte
cyklostezkou,čistezkoupro pěší.Při přiblížení
nahlas podrobné informace týkaJícíse daného místa (atraktivity). Informace
se nemusí namlouvat do MP3, systém vyltžívá umělé syntézy řeči z textu.
Aplikace dokáže také zobrazit aktuální kultumí přehled v nejbližšílokalitě (viz
příIohač.20).

.

s nerea|izovátim společnéhoprojektu' Dobrovolnéhosvazku obcí Mikroregiónu
Přešticka na vybavení a modemizaci obecníchknihoven. Předběžněse přihlásilo
dvanáct knihoven. Cílem projektu bylo oslovenínoqých čtenářů.V rámci projektu
hry (
bylo možnédo knihovny poříditnejen police na knihy, didakticképočítačové
jiné),
katalogizacik'rižníhofondu a jeho
ale především
dějepis'zeměpis,přírodopisa
následnézveřejněnína www.stránkáchobce.Město Přešticevčasnezveřejnilozáměr
městao výpůjčce
a tak se Zádost nestihlavčaspodat.

o S odbornýmvyjádřenímRNDr. Ledvinky k výskýu komáru v Nezdicích(viz příloha
č.21).
o s územním
stavbydomuna parcele
kterýsouhlasís umístění
soúlasemčj.198/2013,
p,č.248127
a279ll v k.ú.NezdicenadUhlavou(viz přílohač,.22).
o srozhodnutímMěÚ Přeštice čj. 258l2OI3, které vyďává povolení knakládání
s odpadnímivodami a jejich vypouštěnído kanalizace pro veřejnou potřebu (viz
přílohač.23).
.

se žádostíKÚ Pkeňského kraje o vyjádření k umístěnízastávek autobusuv obci
ěj,I60 12013(viz příloha č.24).
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s Veřejnou vyhláškouo návrhu Aktualizace č,| Zásad územníhorozvoje Plzeňského
kraje a Vyhodnocenívlivů Aktua|izaceč.ÍZásad,územního
rozvoje Plzeňskéhokraje
na udrŽitelnýrozvoj.Území
čj. 18912013
(viz příloha č.25).
jednrání
s ozniímením
o společném
k návrhuÚpN Švihovčj.2O8l2013
(viz příloha č.
26).
s ŽádostíStátníhopozemkovéhoúřaduo trvání spoluprácepři monitoroviiníetoze
zemědělské
půdyčj.20I l20I3 (viz přítohač.27).
s žádostíMinisterstvavnitra pro zas|ánípodkladůpro nový Statistickýlexikon obcí
čj.260l20l3(viz přílohač.2s)
s Veřejnou vyhláškou MěÚ Přeštice, která oznamuje vlastníkůmlesa, Že lesní
hospodrářské
osnovy lze protokolárně pÍevzítu orgánu státnísprávy lesůna MěÚ
Přešticečj, 259l20I3 (vizpříloha č.29).
s výzvou uoÚ Khtovy k účastina závěrečné
kontrolníprohlídcestavebníchúprav
domuč.p.29ěj.238l20l3(vizpřílohač.30).
s Přehledemo činnostiknihoven regionu Klatovy v roce 2OI2 čj. 2II:2OI3 (viz
přílohač.31).
s ordinačními
hodinamipraktickéholékařeMUDr. Pavezy ve Švihověv době letních
prándnin(viz příloha č.32)
obecnízastupitelstvovzalo ad 25) na vědomí.
Ad 26) Starostkaobceotevřeladiskuzi.
Nikdo se do diskuzenepřihtásil.

Ad27) Závér
Starostkaobce poděkovalavšempřítomnými zastupitelttmza účast
a popřála všemkrásnou
dovolenou.

VeřejnézasedáníoZ skončilov 20.44hoď.

-10-

č,j.263120|3

ověřovatelézapisu: Ing.BoleslavaPilcová

//--.
'"'"'"

"'(

pan FrantišekSuda

Zápis provedla:Kateřina Hofrneisterová

V Nezdicíchdne 27.6.20|3

/k)

::l

JUDr. Jan Drda
místostarosta

Ing.Hana Bciuchnerová
starostka

I
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