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zÁpIs

o průběhu veřejného zasedání Zastupitelstva obce Nezdice
konaného dne23.9.2013 od 18.00 hod v zasedacímístnosti oÚ v Nezdicích
Ad 1) Veřejnou schůzi zahájíIa starostka obce Hana Bouchnerová v 18.04 hod a všechny
přítomnépřivítala. Předsedajícíkonstatova|a,že informace o konání zasedáníbyla zveřejněna
na úřednídesce obecního úřaduNezdice a na internetových stránkách www.obec-nezdice.cz,
a to sedm dní přede dnem konání zasedáni, Veřejné zasedáni bylo tedy svoliíno řádně a včas
v souladu s ustanovením $92 a $93 zékonao obcích a dáIe konstatova|a, že je přítomno 7
členůzastupitelstva, zastt:pitelstvoje tedy usnášeníschopné.
Přítomno je 7 zastupitelůa 4
občanéz obce Nezdice. Prezenčnílistina je součástítohoto zápisu.
Ad 2) Za ověŤovatelezápisu by|i navrženiIng. Boleslava Pilcová a Ing. Jan Kukla. Bylo také
navrženo,Že po celou dobu trvání veřejnéhozasedáníse bude hlasovat veřejně.
Výsledek hlasování: pro 7 členů
proti 0 členů
zdrže|se 0 členů
Přijaté usnesení: Zastupitelstvo obce Nezdice schvaluje za ověřovatele zápisu o pruběhu
zasedáni zastupitelstva obce Ing. Boleslavu Pilcovou a Ing. Jana Kuklu a schvaluje veřejný
způsobhlasování po celou dobu trviíníveřejnéhozastupitelstva.
Ad 3) Zapisovatelem byla jmenována paní Kateřina Hofmeisterová.

Ad 4) Předsedajícípřednesla návrh programu zasedáníl viz. př. |.l:
1. Zahqení
2. Volba ověřovatelůzápisu
3. Volba zapisovatele
4. Schválení programu vZoZ
5. Kontrola usnesenízYZoZ

z 27.6.2013

6. Zpráva starostky obce
7. Projednanía schválení 6. rozpočtovéhoopatřeníRozpočtuobce 2013
8. Projednrínía schválení 7, rozpočtovéhoopatřeníRozpočtu obce 2013
9.

Projednanía schválení 8. rozpočtovéhoopatřeníRozpočtuobce 2013

10. Projednráníschválení hospodařenívodovodu za 1. pololetí 2013
11. Informaceo oplavě vodojemu
12. Schválení Smlouvy o dílo ía opravu budoly vodojemu v Nezdicích čj. 4|5l20I3
s panem Alešem PetrŽalkou,Vlčí 12,IČ 76234690
13. Schválení Účastnickésmlouvy o poskýování služebelektronických komunikací čj.
38012013( intemet obecníknihovna).
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14. Projedninía schválenípřevodupozemkup.č.9I2lIv k'ú.Borovy z vlastnictvíČeské
republikydo vlastnictvíobce Nezdice(zastávkaautobusu
Čsen).
15. Projednání
a schválenípřevodupozemkup.č.30016v k.ú.NezdicenadÚhlavou
z vlastnictvíČeské
republikydo vlastnictvíobce Nezdice ( částkomunikaceNezdiceLužany).
16. Projednánia schválenípřevodupozemkup.č.25713v k.ú.NezdicenadÚhlavou
z vlastnictvíČeské
republikydo vlastnictvíobce Nezdice ( částkomunikaceNezdiceLužany),
17.Informaceo pruběhupřevodupozemkůp.č.24816,28011'
a I35l24v k.ú.Nezdice
z vlastnictvíČeské
republikydo vlastnictvíobce Nezdice
- zarněÍenímístní
18.Projednánízélměruobce
komunikacedo Lužan
19. Projedniání
a schválenídopravníhoznačení
v ulici ,, Na Pajzovně..
20. Projednáníostatníchzá|ežitostí
povahy( na vědomí)
organizační
_ regulaceNezdickéhopotoka.
$ Žádostčj.29ol20|3paníJaroslavyTomíškové
b) Žáďostč)j.4I4l2OI3
paníIlonyPřibáňovéna opravumístního
rozhlasu.
c) Žáďostčj,367120|3o podporučasopisu
Historickýkaleidoskop_ Asociacenositelů
legionářskýchtradic.
d) Výsledekvytyčení
vlastnické
hranicest.p.128v k.ú.NezdicenadÚhlavou ( vodojem).
e) Sdělení
k záměručj'368l20l3odstranit
stavbuvrtanástudnaHV - 4 v úpravně
vodyNezdice.
j.357l20I3Plzeňského
č,
krajena spolupráci
v projektu
Informovaný
seniorII.
0 Nabídku
g) YýzvuvtcÚ presticena doplněníPovodňovéknihy a opra\.uúdajů
v digitálním
povodňovém
planu.
h) Vyrozuměnío provedenízápisudo katastrunemovitostí.Sloučení
parcel stejného
vlastníkavedenýchpodjednoubudovoučj.400l20l3.Parcelač.|2512
o qýměře19
m2 budenadáleevidovánapod parcelouč.125lIv k.ú.Borovy.
l) Nabídkufirmy AvE CZ odpadové
hospodářstvinazřízenímobilnívýkupny že|ezaa
barevnýchkovů.
j) Protokolo provedeném
skartačnímŤízení
čj. 36112013.
Archiválie byly předánybez
poškození.
zjevného
k) oznámenío veřejnémprojedniání
návrhu zményě.4 uzemníhoplrínusídelního
útvaru
Lužanya zveřejněnínávrhu změny - úterý29,I0.2013v 10.00hod KKC Přeštice
1.patromalý sál.
21. Diskuze
)',

Závěr

Výsledek hlasování:pro 7 členů,
proti 0 ělenů
z&že|0 členů
Přijatéusnesení: oZnavrženýprogramschválilo.
a
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Ad 5) Předsedajícízkontrolovala usneseníz posledníhoYZOZ, kterése konalo 27.6.2013 a
konstatovala:
o

že panu Václavu Tikalovi bylo uloženo Studnu ,, Na průhoně.. ohradit, aby pasoucí se
dobytek neměl ke studni přístup. Pan Tikal kontahoval pana Kadlece z Agromachine
Švihov, seznómil ho s danou situací' Agromachine Švihov ihned zjednalo nápravu.
Bohužel lcrávy hrazení opět rozbily a k dnešnímudni není hrazení opraveno' Pan Kadlec
tvrdí, žejalvnile není v ohradníku proud, tak ho lvóvy okamžitěrozbijí' Ing, Boleslava
Pilcová navrhla kontahovat Státní veterinární správu, která má ze zákona vykonávat
dozor nad zdravím zvíÍat.Úkolem znovu oslovit pana Kadlece z Agromachine Švihov
byla pověřena starostka obce Hana Bouchnerová, V případě nesjednání nópravy
Agromachine Švihovdo 30'11.20]3 bude kontahována Státníveterinórníspráva,

Ad 6) Starostka obce ing. Hana Bouchnerová seznámila přítomnése svojí zprávou (vw.
příloha č.2)'

Ad 7) Učetníobce Kateřina Hofmeisterováseznámilapřítomnés 6. rozpočtovýmopatřením
rozpočturoku 2013 a to ve znění..
Rozpočtové
opatřeníč.6_ rozpočet
2013(viz. přílohač.3)
Celkovépříjmyrozpočtuve výši
4 216680Kč
- 247 895Kč
Financováníve výši
Celkovézdroje
3 968 785 Kč
Běžnévýdaje
3 904681Kč
Kapitálovévýdaje
64 |04 Kě
Celkovévýdaje rozpočtuve ryši
3 968 785 Kč
Diskuze:nikdo se nepřihlásil.
Výsledekhlasování:pro 7 členů
proti 0 členů
zdrželse 0 členů
Přijaté usnesení: oZ schvaluje6. rozpočtové
opatřeníRozpočtu2013.

Ad 8) Účetníobce Kateřina Hofmeisterováseznámilapřítomnése7. rozpočtoqimopatřením
rozpočturoku 2013 a to ve zněni:
Rozpočtové
opatřeníč.7_ rozpočet
2013(viz. přílohač.4)
příjmy
Celkové
rozpočtuve výši
4299218Kč
- 3 0 05 3 1 K č
Financováníve výši
Celkovézdroje
3 998 687 Kč
BěŽnévýdaje
3 934583Kč
Kapitálovévýdaje
64I04 Kě
Celkovévydaje rozpočtuve lyši
3 998 687 Kč
Diskuze:nikdo se nepřihlásil.
Výsledekhlasování:pro 7 členů
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proti 0 členů
zdrželse 0 členů
Přijatéusnesení: oZ schvaluje7. rozpočtové
Rozpočtu2013.
opatření
Ad 9) Paní Kateřina Hofmeisterovásezntímilas 8. rozpočtovýmopatřenímrozpočturoku
2013 ato ve znění:
Rozpočtové
opatřeníč.8 - rozpočet
2013(viz. přílohač.5)
příjmy
Celkové
rozpočtuve vyši
4287 764Kč)
- 468759Kč
Financoviíníve výši
Celkové zdroje
3 819 005Kč
Běžnévýdaje
3 7I2 071Kč
Kapitálové výdaje
106934 Kč
Celkové lydaje rozpočtu ve lyši
3 819005Kč
Diskuze:nikdo se nepřihlásil.
Výsledekhlasování:pro 7 členů
proti 0 členů
zdrže|se 0 členů
Přijatéusnesení: oZ schvaluje8. rozpočtové
opatřeníRozpočtu2013.
Ad 10) Paní Kateřina Hofmeisterováseznámilashospodďenímvodovoduza l.pololetí
2013.Upravnavody utržilaza vodu dodanou do Nezdic 96 991,-Kč, za vodu dodanoudo
Borov 34 506'. Kč. 6 302,-Kč doplatilaobec Nezdíceze svéhorozpočtu,
protoŽena svém
prosincovém
veřejnémzasedáníoZ schvá|ilo,Že budeobec doplácetnakaždývyfakturovaný
m, do Nezdic 2 Kč. Celkem výnosy za 1. pololetíčiní|37 799,.Kč. Náklady na provoz
úpravnyvody jsou 98 654,.Kó Z toho spotřebamateriálubyla 1 986 Kč ( ředidlo,mýdlo'
kleště,odlamovacinůž,jaratd.).Spotřebaelektrické
energie17 936,-Kč,spotřebachemikálií
0 Kč, ostatníslužby( revize hasičskýchpřístrojů) 66,50Kč.Nájemnéúpravnyvody 6 750,Kč platí provozovatelKanalizace a vodovody Staqi Plzenec obci Nezdice na účetFondu
obnovy vodovodua úpravnyvody. Nájemnése zápočítávái do výrobníceny vody pro obec
Borovy, která tím přispívána obnor,uúpravny.Náklady na obsluhuúpravnyvody v 1. pol.
2013 by|y 36I43,- Kč, daň za odběrpodzemnívody 13 000'- Kč,vnitropodnikovádoprava
1768,. Kč, rozbory pitnévody 8 400 Kč, výrobnía správnírežie12 604 Kč. Výrobnía
režieje ve výši 2Kč + 2Kč zfakturované
sp^rávní
vody odběratelům
vNezdicích ( 3151
m').
Za l. pololetívykazuje hospodařenívodovodua úpravnyvody zisk 39 145 Kč. Starostka
obce doporuč:i|a
oZ schválit nákup záIožního
čerpadlado vrtu z vytvořenéhozisku. Čerpadlo
se musíobjednat,neboťse sestavujena zák|aděindividuálníchpožadavků
téči onéúpravny
vody. V případěporuchyby obec nemělak dispozici žádné
čerpadloa obec by byla bez vody.
( viz. přílohač.6)
Diskuze:nikdo se nepřihlásil.
Výsledekhlasování:pro 7 členů
proti 0 členů
zďrželse 0 členů
Přijaté usnesení: oZ scl.palujehospodaření
vodovodua úpravnyza 1. pololetí2013 a ze
zisku koupit zá|ožn1
čerpadlodo vrtu.
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Ad 11) Starostkaobce sezniímilapřítomné
s pruběhemopravbudovyvodojemu. V létědošlo
k výměněoken za nová, otevíratelnáa se sítíproti hmyzu.Vyměnili jsme starédveře,kterése
již těžkozavíra|y.Výměnu provedla firma okna Juha z Plzně v celkovéčástce29.74I Kč.
V souěasné
doběpracujena opravěbudovyvodojemuzedníkpanPetrželkaz obce Vlčí.Práce
zahmqi opravu vnějšífasády, vnitřních omítekpracuje,penetraci zďiva, začištění
oken a
dveří,malbu stěna stropu,nátěrfasády a střechyvodojemu, Zača|minulý týdena nejpozději
do poloviny Ťíjna2013 by měl bý s pracemihotov. Po ténastoupíKAV Starý Plzenec,aby
provedli kompletníočistubazénuna vodu. Nádrž čistípod vysokým tlakem zaměstnanci
pracínastoupína novéoploceníkolem vodojemufirma
KAV StaqÍPlzenec. Po dokončení
Ploty Plzeí _ Zdeněk Vondráček,která byla lybrana na zák|aděpoptávkovéhořízeru a
výbornýchreferencí.obec Nezdice nechalanově zaměřitpozemekokolo vodojemem, tak aby
branice pozemku byla nenapadnutelnáa jasně dartá.Zaměřenístálo obec 5.000 Kč, ale
zastupitelése jednoznačněshodli na nezbýnosti tohoto kroku. Ve spodníčástioplocení
nechiímezhotovit odnímacídíl plotu, tak aby k vodojemu mohlo zajet i velké nrákladní
auto.V souvislosti s vodojememnás čekáještějeden úkol a to vyřešit přístupovoucestu
k vodojemu.obecnícestapřes louku nenínijak vytyčená.Cesta se proto musínechatzarĚŤit
a vytýčit.Jedná se o parcelu č.276 v k.ú.Nezdice nad Uhlavou. Tato parcelaje vmajetku
obce Nezdice,avšakkončíu pozemkup.č'122136ap,č:,
I22l23v k.ú.NezdicenadUhlavou,
kde vlastníkemje pan Josef Mlynařík.Přes uvedenépozemky se potřebujemedostatna cestu
p.č.I2Il 6, kterouvlastníČeskárepublikaa právo hospodařitmajíLesy ČR s.p. Budeme
muset zahájitjednaníjak s panem JosefemMlynaříkem,tak vstoupit v jednráníi s Českou
republikou o převodu pozemku nebo zapsiínípráva úíváni cesty. Cenu za zaměřenícesty
odhadlpanIng.Václav Vavřičkana 5 100Kč ( viz. přílohač.7)
Diskuze:nikdo se nepřihlásil.
Výsledekhlasování:pro 7 členů
proti 0 členů
zdrže|se 0 členů
oZbere na vědomíprůběhoprarT vodojemua přijímá usnesení:
Přijatéusnesení: oZ schvaluje:
a) zaměřeninavtžené
cestyna vodojem
pozemkůp,č.I22l36ap,č.122l23
b) vstoupitv jednánís vlastníkem
v k.ú.Nezdicen.Úhlavou
c) vstoupitv jednánís Českourepublikouo převodunebozapsiíníprávaužívánipozemku
p.č.12116
v k.ú.NezdicenadUhlavou

Ad 12) Starostkaobce seznámilapřítomnése Smlouvou o dílo čj 41512013s firmou Aleš
PetržeLka,
YIčí12, |Č 76234690.PředmětemSmlouvy o dílo je oprava budovy vodojemu
v Nezdicích(viz přítohač.8).
Diskuze:nikdo se nepřihlásil.
Výsledek hlasování:pro 7 členů
proti 0 členů
zdrže|se0 členů
Přijaté usnesení: oZ sc|.náliloSmloulu o díločj 41512013s firmou Aleš Petrželka.
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Ad 13) Starostkaobce seznámilapřítomnés Účastnickousmlouvou o poskýování služeb
elektronickýchkomunikacíčj 38012013s firmou Internethome,se sídlemZa Brumlovkou
26612,Praha 4. Předmětem smlouvy je bezplatnéposkýnutí internetovéhopřipojení pro
obecníknihovnuv nezdicích(vizpříloha č.9).
Diskuze:nikdo se nepřihlásil.
Výsledekhlasování:pro 7 členů
proti 0 členů
zdrže|se0 členů
Přijatéusnesení: oZ schvá|ilonájemnísmloulu čj.380l20I3 s firmouIntemethome,
Praha
Ad 14) Dalšíbodem veřejnéhozasedáníoZ bylo projedntínía schváleníbezúplatného
převodu pozemku, na kterémje autobusovázastávkaa točnaautobusů,zmajetku České
republikydo majetkuobce Nezdice.Jednáse o pozemekp.č.9I2lI v k.ú.Borovy, o výměře
1 1l9 m,, druhpozemkutwa|ýtravníporost(viz příIohač.10).
Diskuze:nikdo se nepřihlásil.
Výsledekhlasování:pro 7 členů
proti 0 členů
zďržeIse 0 členů
převod pozemkup.č.9I2lI v k.ú.Borovy o
Přijató usnesen"í
: oZ schvalujebezúplatný
qýměřeI IT9 m" z vlastnictvíCeskérepublikydo vlastnictvíobce Nezdice.
Ad 15) Starostkaobce seznámilapřítomnés dalšímbodemveřejnéhozasedáníoZ. Jedná se
převodu pozemku, na kterémje umístěnotěleso
o projednríní
a schváleníbezitplatného
stavby místníkomunikaceNezdice - Lllžany,z majetkuČeskérepubliky do majetku obce
Nezdice.Jednáse o pozemekp.č.30016v k.ú.Nezdicenad Úhlavou, o výměře 755m2,druh
pozemkuostatníkomunikace(viz příloha č.10).
Diskuze:nikdo se nepřihlásil.
Výsledekhlasování:pro 7 členů
proti 0 členů
zdrželse 0 členů
převbdpozemkup.č.30016v k.ú.Nezdice nad
Přijaté usnesení: oZ schvalujebezúplatný
Úhlavou o výměře 755m2z vlastnictvíČeské
republikydo vlastnictvíobce Nezdice.

Aď 16) Další bodem veřejnéhozasedáníoZ bylo projednánía schváleníbezilp|atného
převodupozemku,který Iežív bezprostřední
blízkostimístníkomunikaceNezdice . Lužany,
z majetkuČeské
republikydo majetkuobce Nezdice.Jednáse o pozemekp.č.25713v k'ú.
NezdicenadUhlavou,o výměře30 m", druhpozemkuostatníplocha.(viz.příloha č.11)
Diskuze:nikdo se nepřihlásil.
Výsledek hlasování:pro 7 členů
proti 0 členů
zdrže|se 0 členů
převodpozemkup.č,25713
Přijatéusnesení:oZ schvalujebezúplatný
vk.ú.Nezdicenad
Uhlavou o výměře 30 m" z vlastnictvíCeskérepublikydo vlastnictvíobce Nezdice.
Ad 17) Účetníobce Kateřina Hofmeisterováseznámilapřítomnése stavempřevodupozemků
p.č.24816a 28OlIv k.ú.Nezdice nad Úhlavou z majetkuČeské
republikydo majetkuobce.
jsme
požádaliÚřad pro zastupování
Dne 28.1|.2007
státuve věcechmajetkoqýcho převod
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pozemku p.č.248l6a 280lI. Jedná se o pozemek vedle obecního hřbitova a polní cestu
v horníchNezdicích ,, U studně...Dne I0.9,2013 nám bylo sděleno, že u uvedených pozemků
probíhá majetkoprávní lustrace. U parcely p.č. 280lI bude provedeno místní šetření, za
účelemzjištění,zda se jedná o pozemek' na který se vztahuje zékon ě. 229 /1991 Sb..
o dalšímpostupu nás bude Uřad pro zastupovánístátu ve věcech majetkoqých informovat.
Diskuze: nikdo se nepřihlásil(viz příloha č.|2).
oZvzalo informaci na vědomí.
Ad 18) Předsedající starostka otevřela otánku zarnětení místní komunikace směrem na
Llňany ( tzv. úniková)' Silnice měří přes 1,5 km a místy se naprosto odchyluje od původní
cesty. V době, kdy se silnice stavěla, se majetkoprávnívztahy neřešily' a tak dnes máme velký
problém.Tuto komunikaci užívajívšichni občanéNezdic bezrozďíIu.MápŤízvisko úniková a
skutečněv době téměřkaŽdoročníchzáry|avje to vlastně jediná přístupová cesta pro všechny
obyvatele Nezdic. Jak u tétokomunikace napravit majetkoprávní vztahy ( jedná se asi o 25
pozemků):
a) Vstoupit v jednrínís SUS kou a pokusit se je přesvědčit, zdaby si komunikaci od cedule
Nezdice počínaj
e ažke ktížovatcev za|íza své.
b) Zaněřit celou komunikaci - což představuje 60
75.000 Kč a tzv, narovnat
majetkoprávní vztahy. Pokusit se všemi vlastníky vstoupit v jednání, zda budou ochotni
svékousky pod komunikací obci prodat. BohuŽel nemáme zaručeno,že všechnyvlastníky
se podaří přesvědčitk prodeji a pokud se to u všech nepodaří, má smysl to vůbec dělat ?
V dané lokalitě se ziíroveň potkávají tři katastrá|nítzemí, a to Lužany, Ze|ená Hora a
Nezdice nad Úhlavou.
Starostka veřejně poděkovala všem, kteří již před lety s oÚ v jednání vstoupili a kde
k narovnáníjiŽ došlo. obzvláště je potřeba s velkou úctou pohlížetna ty naše občany,kteří
svépozemky obci darovali. Přišlo jim to jako samozřejmost' když v tétoobci žijía únikovou
komunikaci takéj iž mnohokr ate vytlži|i.
Po konzultaci s Mgr. Dušanem Pakand\em zodboru dopravy a silničního hospodářství
Plzeňskéhokraje nám bylo sděleno k bodu a) SÚS si nevezme do svésprávy komunikaci, kde
nejsou vyrovnány majetkoprávní vztahy, Převod schvaluje rada a následně i zastupitelstvo
.b)
Plzeňského kraje. Tímto bod a) padá. K bodu
nrím bylo doporučeno Mgr. Dušanem
Pakandlem nezaměřovat uvedenou komunikaci. Takoqých komunikací je po celé republice
hodně. P|atí zásada, že pokud má obec místní komunikaci zanesenou v pasportu místních
komunikací, pak se na ni váahuje stejná ochrana jako na jiné komunikace a neřeší se
pozemky pod komuníkací,ale pouze povrch komunikace je brán jako stavba. Navíc pokud
taková komunikace sloužíjiž Ťaúl let a obec ji opravova|a a je zÍejmé,Že svémuúčelubude
slouŽit dál. Starostka obce Nezdice doporučila oZ zatim tedy nenechat místníkomunikaci
zaměÍitz důvoduvelké finančnínáročnosti.
Diskuze:
Ing. Hana Bouchnerová: ,,Mám strach, že i kdyžse nám povede sehnat peníze na zaměření
komunikace,tak obec nebudemítuždalšífinančníprostředlE naýkup pozemlíů.*
JUDr. Jan Drda: ,,Nejlepšíby bylo ji zaměřit, ale kdyžnemášpeníze,tak to dělat nemůžeš.,,
Ing. Hana Bouchnerová: ,,Museli bychom finance na to vyčlenit,ale nejednó se o tři
vlastnílql,je jich tam opravdu hodně , je to běh na dlouhou trať. Nejdříve bychom je všechny
museli oslovit, zda by souhlasili převodem, a teprvepak nechat zaměřit.
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JUDr. Jan Drda: ,,Upozornil bych lcrajslryúřad na jedru věc, jakrnile oni začnous výměnou
mostůdo Nezdic, tak minimálně rok půjdepo tétokomunikaci veškerýprovoz z Nezdic a do
Nezdic. Ta cesta na takovou zátěž není stavěná . Takže už teď upozorňovat lcrajslcyúřad, že
bude muset při uzavírce mostů hradit opravu této místní komunikace, přestože nejsou
vyř ešeny majetkopr ávní vztahy.,,
Ing. Hana Bouchnerová.. ,, Bohužel naše mosý zatím neřeší,ty je vůbec nepálí. Tak co
navrhujete? "
JUDr. Jan Drda: ,'Já doporučujizaměřit a bude to vyřešenýjednou pro vždy.,,
Vladislav Gruszka:,. Nezaměřit,,
Václav Tikal: ,,Já bych to doporučovalzaměřit, ale postupně. Vybrat část,dojít za vlastnílcy
a dát kousek do pořádku Vždyťto nemusíbýt v horizontu 2 -3 let.,,
JUDr. Jan Drda: ,,Buď všechnonebo nic. Buď obec najde cca 75 tisíc Kč na zaměřenínebo
nic. Ještěbych požádal lcrajsbýúřad o písemnéstanovisko .,,
Ing. Boleslava Pilcová: ,, Já jsem pro postupnézaměření',.
Ing. Hana Bouchnerová.. ,,Geodet mně doporučil nejdříve se s majiteli sejít, zjistit, zda by
byli ochotni pozemlry prodat, a pak nechat parcely zaměřit, A kdyžzaměřit, tak si to někdo
musí vzít na starost, protože není v mých silách a ani KatlE, tohle dělat. Když si to vezmeš
Venco na starost,jó budu ráda.,,
Kateřina Hofmeisterová: ,, Já osobně bych nejdříve výešila cestu na vodojem, po 40-ti
letech se výešila cesta na úpravnu vody. Tam už zbyvá pouze jeden pozemek, který má na
starosti exekutor a obec se bez problémů dostane na úpravnu. Á až se vyřeší cesta na
vodojem, tak se pustit do cesý na Lužany.,,
,
Ing. Hana Bouchnerová: ,,Všichni tu cestu na Lužany používáme,a jestliže někdo vlastní
pozemek pod tělesem místníkomunikace, nemůžeblokovat dopravu po místníkomunikaci. Já
bych v současnostinezaměřovala. Byla bych róda, kdyby ta cesta byla v pořádku, ale dát jen
za zaměření takovépeníze a o výkupupozemkůani nemluvím.,,

( Ing.Pilcová,panTikal, JUDr. Drda)
pro 3 členové
Výsledekhlasování:
( pan Gruszka,Ing.Kukla, pan Suda,Ing.Bouchnerová)
proti 4 členové
zdrželse 0 členů
Přijaté usnesení:oZ neschvalujezaměřenía Úkup pozemkůpod tělesem stavby místní
komunikaceNezdice - Lužany.

Ad 19) Dalšíbodem veřejnéhozasedání oZby|o projednání a schválení dopravního značení
v ulici ,, Na Pajzovně... (J hradby pana Kouřila se objevily velké kameny. Upozornili jsme
manžele Janu a Petra Koďilovy, že umístěnímkamenůna pozemku v jejich vlastnictví p.č.
255120 v bezprostřední blízkosti qiše uvedené místní komunikace (p.č. 29912) se v této
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lokalitě výrazně zýšilo riziko vzniku mimořádné události. Kameny umístěnéna danémmístě
mohou ohrozit bezpečnost provozu po dotčenémístní komunikaci se všemi ztoho
l,rypIyvajícímidůsledky. Y zájmu na zachování bezpečnostisilničníhoprovozu proto obecní
úřad Nezdice trvá na odstranění předmětných kamenů. Kameny jsou dle názoru manželů
Kouřilovych estetickéa navic plně funkční,neboť brání nežádoucímuparkování cizích osob
vulici achráníjim tak plot, který by mohl byt parkujícímiauty narušen aprotože|ežína
pozemku manželůKouřilových a jsou jejich majetkem, tak kameny neodstraní. Starostka
obce navrh|a oZ schválit umístěnídopravní značky,,Zikaz stání..po celé délce směrem na
Lužany (viz příloha č. 13), tak, aby se manželéKoďilovi nemohli vymlouvat, že jím
parkujícíauta ničíplot.
Diskuze:
Paní Jarmila Adamcová: ,, Když dóte zóknz stání,je to i pro mě ýhodné, protože kolilírát
chci vyjet ze dvora a nemohu z důvoduparkování jiných aut. Naše auta parkuji ve dvoře a
máte i v zókoně, že nikdo nemá Stót před ujezdem,což někteří řidiči nerespehují. Na druhou
stranu si myslím, že v obci je přikózaná třicítka a tu řidiči nedodržují a tak nebudou
dodržovatani zákaz stání.Á kdo bude dbát na to, žetam auta nebudouparkovat?,,
Ing. Hana Bouchnerová: ,, Když tam někdo bude stát, stačímednout telefon a zavolat policii
a ta udělípokutt].,,
Paní Jarmila AdamcoYá : ,, Takžeudávat lidi, žetam stojí ?,,
Ing. Hana Bouchnerová: ,, No to vůbecnemusíte, myslím,žepokud tam policie značku
zákaz stání dovolí,pak užje na nich, aby si to zkontrolovali. ,,
JUDr. Jan Drda: ,,Ke sníženírychlosti v obci jsme přistoupili na zókladě stížnostíobyvatel
ulice ,, Na Pajzovně,,, Z finančníchdůvodůje v obci zóna ,,30,,, protožejsme nechtěli dělat
z obce dopravní hřiště, Záleží na každémřídiči, jak to dodržuje . Pajzovna byla stavěna
v roce ]923, vozovka je široká asi 4 metry a do toho vám zasahují elektrickésloupy. Je tam
asi metrový příkop, chodí tam staří lidé, běhají děti, jezdí cyklisti a jsou tam ujezdy
kjednotliým nemovitostem.Já trvám na tom, že třicítka je na místě, ale zóleží na knždém
řidiči. ManželéKouřilovi mě zklamali, protožekdyžse řešilajejich stížnostna osazeníznačlry
konce obce, herá byla na jejich pozemku, byl jsem tam s Frantou Sudou a Petr Kouřil nóm
svatosvatě slíbil, že s tím oplocením nebudou hýbat a že ten kousek oželí.Kvůli značce se
bude musetpožódat Policie ČR o vyjádření, správní řízenípovede MěÚ Přeštice a já osobně'
to, co bude stát osazení dopravních značek,raději přenechal na zaměření místníkomunikace
,,'
na Lužany
Ing. Hana Bouchnerová.. ,,Já navrhuji umístit dopravní značku zákaz stóní. obec tak
udělala všechho proto, aby odpadl důvod manželůKouřilových, mít na svém pozemku
nebezpečné
kameny a kdyžse něco přihodí v souvislosti s kameny, tak veškerá zodpovědnost
padó na manželeKouřilovi'..
Výsledek hlasování: pro 4 členů( Ing. Bouchnerová, pan Tikal, pan Suda, pan Kukla)
proti 3 členů( JUDr. Drda, Ing. Pilcová,pan Gruszka)
zďržel se 0 členů
Přijaté usnesení : oZ schvaluje, aby starostka obce zahájila jednrínís Policií ČR o umístění
dopravních značky ,,Zákaz stáníoo
v ulici .. Na Pajzovně.. směremnaLlžany.
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Ad 20)
Projednríní
ostatníchzáleŽitostí:
Přítomníbyli seznámeni:
- regulace Nezdickéhopotoka (viz
o s žádostíčj.290l2013paní Jaroslavy Tomíškové
příloha č.14).
o s žádostičj.4l4l2013paníIlony Přibaňovéna opravumístního
rozhlasu(viz příloha č.

ls) .

o s žádostí
čj.36712013
o podporučasopisu
Historickýkaleidoskop_ Asociacenositelů
legionářskýchtradic (viz příloha č.16).
o s výsledkemvýyčenívlastnické
hranicest.p.128v k.ú.NezdicenadÚhlavou ( vodojem).
o se sdělenímkzáaněru čj.368l20|3odstranitstavbuvrtanásfudnaHV _ 4 v úpravněvody
Nezdice.
o s nabídkoučj. 357l20I3 Plzeňskéhokraje na spolupráciv projektuInformovanýseniorII
(viz přílohač.17).
o s výzvou MěÚ Přeštice na doplněníPovodňovéknihy a opra\u údajův digitálním
povodňovém
plrínu(viz příloha č.18).
.

s vyrozuměnío provedenízápisu do katastru nemovitostí.Sloučeníparcel stejného
vlastníkavedenýchpod jednoubudovoučj'400l20l3.Parcelač.I25l2o qýměře |9 m2
pod parcelouč,Í25lIv k.ú.Borovy.
budenadáleevidoviína

o s nabídkoufirmy AvE CZ odpadovéhospodářstvínazřízeru
mobilníqýkupnyže|ezaa
barevnýchkovů(viz příIohač.19).
.

s protokolemo provedeném
skartačtímřízení
čj,36112013.
Archiválie byly předínybez
poškození(viz
příloha č.20).
zjevného

o s oznámenímo veřejnémprojednánínávrhu změny č.4územního
plánu sídelníhoútvaru
Lužarrya zveřejněnínávrhu změny úterý29.10.2013v 10.00hod KKC Přeštice1.patro
malý sál.
. S termínemSvozunebezpečných
opadů'kterýbyl stanovenna 24.10.20|3(viz příloha č.
21).
obecnízastupitelstvovzalo ad 20) na vědomí.
Ad 21) Starostkaobce otevřeladiskuzi.
Roman Plachý:,,Jakémá obecplány napříštírok?,,
Ing. Hana Bouchnerová: ,,V příštímroce bychomrádi opravili hřbitovnía kostelnízeď,
opravili hasičskouzbrojnici, upravili veřejnéprostranstvípřed prodejnoupotravin a upravili
místopro sběr separovaného
odpadua ve věci víceúčelového
hřištěpřipravit dokumentaci.
Dál bychomrádi polcračovaliv opravě místnílcnihovny.To víš,žebychomsi přáli čističku,
úpravunávsi u hasičslr,é
zbrojnice,úpravucesý ,, Na Pajzovně,,, ale všechnotoje o dotacích
a vellqlchpenězích.,,
Nikdo dál se do diskuzenepřihlásil.
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Ad22) Zánér
Út<otydo příštíhoYZoZz
Zo ukIádástarostceobce :
o oslovitpana Kadlece z AgromachineŠvihov,aby zabezpečilhrazeníkolemstudně do
30.] 1.20]3,jinak budekontahovánaStátníveterinárníspráva
o starostceobce, aby zahájila jednání s Policií ČR o možnostiumístěnídopravní
značlql,,Zákazstání,,v ulici ,,Na Pajzoýně,,Směremna Lužany.
o zahá'jit jednóní Spanem Josefem Mlynaříkem o možnostiprodeje pozemků
122/36a p.č.122/23v k.ú.Nezdice nad Úhlavou a vstoupitv jednání i s Českou
republikouo převodupozemkunebozapsánípráva užívání
cesý
panu JUDr' Drdovi do prosincového
Zo ukládá místostarostovi
kontrole obecnílcroniku.

.t/ZoZ
předložit ke

Starostkaobce poděkovalavšempřítomnými zastupitelim za účasta popřála pěkný zbýek
večera.
Veřejnézasedéní
oZ skončilov 20.05hod.

ověřovatelézápisu: Ing.BoleslavaPilcová

fl----'--a,
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Zápís provedla: Kateřina Hofmeisterová
V Nezdicích dne 23.9.2013
-:Ť

JUDr. Jan Drda
místostarosta

Ing. Hana Bouchnerová

starostka
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