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ZAPIS
o průběhuveřejnéhozasedáníZastupitelstvaobceNezdice
konanéhodne24.3.2014od 18.00hod v zasedacímístnostioÚ v Nezdicích
Ad 1) Veřejnou schůzi zaháji|a starostka obce Hana Bouchnerová v 18.05 hod a všechny
přítomnépřivítala. Předsedajícíkonstatova|a,že informace o koniínízasedáníbyla zveřejněna
na úřednídesce obecního úřaduNezdice a na internetových striínkáchwww.obec-nezdice.cz,
a to sedm dní přede dnem konání zasedáni. Veřejné zasedáníbylo tedy svoláno řádně a včas
v souladu s ustanovením $92 a $93 zákona o obcích a dáIe konstatova|a, že je přítomno 7
členůzastupitelstva, zastupitelstvo je tedy usnášeníschopné.Přítomen je 1 občan obce.
Prezenčnílistina je součástítohoto zápisl.
Ad 2) Za ověiovatele zápisu by|i nawŽeni ing. Boleslava Pilcová a ing. Jan Kukla. Bylo také
navtženo,aby po celou dobu trvání veřejnéhozasedžníse hlasovalo veřejně.
Výsledek hlasování:pro 7 členů
proti 0 členů
zdrže|se 0 členů
Přijaté usnesení : Zasfilpitelstvo obce Nezdice schvaluje za ověÍovatelezápisu o pruběhu
zasedánízastupitelstva obce ing. Boleslavu Pilcovou a ing. Jana Kuklu a schvaluje veřejný
způsobhlasování po celou dobu trvání veřejnéhozastupitelstva.
Ad 3) Zapisovatelem byla jmenována paní Kateřina Hofmeisterová.
Ad 4) Předsedajícípřednesla návrh programu zasedáníl viz. př. |lz
1.

Zahájení

2.

Volba ověřovatelůzápisu

3.

Volba zapisovatele

4.

Schválení programu vZoZ

5.

KontrolausnesenízYZoZ

6.

Zpráva starostky obce

7.

Projednánía schválení 1. rozpočtovéhoopatřeníRozpočtu obce 2014

8.

Projednání Inventarizačnizprfury zarok2}I3

9.

Stav výběru místníchpoplatků zarck2}I3

z I9.I2.20I3

10. Schválení přijetí dotace Z programu PSOV KÚ Pkeňského kraje na qýměnu nefunkčních
šoupaťahydrantůvobci
11. Schválení přijetí dotace z programu VISK3 Ministerstva kultury ČR na modernizaci
obecníknihovny
|2. Návrh řešenícesty k vodojemu
13. Podránížádosti o dotaci na vytvoření dalšíhopracovníhomístav rámci VPP
14. Projednánía schválení hospodařenívodovodu a úpravnyvody v roce 2013
15. Projednáníýměny vodoměru v obci
|'6.

Schválení členskéhopříspěvku DSo okresu Plzeň-jih pro odpadovéhospodářství pro
rok2014 ve výši 20 Kč / 1 obyvatele.
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obvoduspádové
školského
17. SchváleníDodatkuč.1 smlouvyo vytvořeníspolečného
19.zYZoZze
školyZŠaMŠ Švihovčj.27l20I4asoučasněnahrazujeusneseníbod
dne 19.12.2013
příspěvku
18. SchváleníDodatkuč.Il20I4ke Smlouvěo poskytnutífinančního
dopravníobsluŽnostiuzemiPlzeňskéhokrajeveřejnou
Plzeňskémukraji na zajištění
linkovou dopravou
rmitrostátní
a schválenípříspěvkupro MŠBorovy narok2}I4
|9. Projednání
působnosti
MAS Aktivios na Iéta207420. Schválenízařazeníobce Nezdice do územní
2020
nájmuoS Aktivios
21'. Projednanía schváleníprodloužení
židlía stolů
doby výpůjčky
a schváleníprodloužení
22. Projednríní
mapového
23. Projednánía schváleníSmlouvy o vývoření a pronájmuelektronického
systémučj.20412013
24. Schváleníobecně závaznélyhlášky č,.Il20|4
závěrky obce
25. SchváleníSměrniceč.Il20I4- pravidlaschvalováníúčetní
26. Projednríní
a schváleníSmlouvy o provozovénikanalizacepro veřejnoupotřebuv obci
Nezdice
varhanníhofestivalu o.s. o finančnípříspěvekna vydiání
27. Projednaní Žádosti Českého
monografieHistorie varhanářůGuthů
velkéobrazové
ostatníchzáIežitosti or garizačnípovahy
28. Projednríní
29. Diskuze
30. Závěr
Diskuze:
Starostkaobce se zeptaIa,zda chceněkdoprogramdoplnitnebomá nějaképřipomínky.
Nikdo se nepřihlásil.
Výsledek hlasování:pro 7 členů
proti 0 členů
zdržel0 členů
Přijatéusnesení: oZ prograrnschválilo.

Ad 5) Předsedajícízkontrolovala usneseníz poslednihoYZOZ, kterése konalo |9.12.2013a
konstatovala, žeby|o uloženo obce:
o

Starostce obce - vyřešení majetkoprávních vztahi přístupové cesty na vodojem.
Starostka uvedla, že úkol je splněn, podrobnosti na toto témabudou projednany v bodu
č.12 dnešníhoveřejnéhozasedání.

.

Kronikiíři panu JUDr. Janu Drdovi - předloženíkroniky ke kontrole za období. Kronikář
obce JUDr. Jan Drda slíbil předložitkroniku do 30.6.2014.Kronika nebyla nepředložena.
poranění pravéruky.
Jako důvodnesplněnítermínuuvedl vátžné

o

Zastupitelům obce : Zptacovat obecně závaznou vyhlášku o zákazu provozoviíní
srízkových her, loterií a jiných podobných her v obci Nezdice. oZV č. Il20I4 je
připravena k projednrínía schválení ( bod č.24. dnešníhoveřejnéhozasedání).

č,j,|29120|4

Ad 6) Starostka obce ing. Hana Bouchnerová seznámila přítomné se svojí zptávou
( podrobně viz. přiloha č.2).

Ad 7) Paní Kateřina Hofmeisterová seznámila přítomnés 1. rozpočtovýmopatřením
Rozpočtu2014 ato ve znění:
Rozpočtové
opatřeníč.1 _ rozpočet
2014(podrobně viz. příloha č.3)
Celkové příjmy rozpočtuve qýši
3 228 235 Kč
Financováníve výši
223 883Kč
Celkové zdroje
3 452118Kč
Běžnévýdaje
3 420118Kč
Kapitálové výdaje
32 000Kč
Celkové vydaje rozpočtu ve výši
3 452118Kč
Stav peněŽních
prostředkůna účtech
a v pokladněobce je k dnešnímu
dni 924.623Kč.
Diskuze: nikdo se nepřihlásil.
Výsledekhlasování:pro 7 členů
proti 0 členů
zdrželse 0 členů
usnesení: OZ sehva|uje1.rozpočtové
opatřeníRozpočtu2014.
Ad 8) PaníKateřina Hofmeisterováseznámi|apřítomné
s Inventarizačnízprávouza rok20|3
(viz. příloha č.4). Plán inventurbyl včaszpracovánařádně schválen.Inventarizační
komise
postupovaly v souladu s vyhláškou a směrnicí.Metodika postupůpři inventarizaci by|a
dodržena.
Nedošlok Žádnémupracovnímuírazu.V rámci inventaizacemajetkuobce nebýly
zjištěny žádnéinventarizačtírozdíIy( přebytky, schodky, manka). V rámci inventarizace
2013 bylo ustanoveno6 dílčích
inventaizačních
komisía 1 hlavníinventarizační
komise.
Hlavní inventarizačníkomise ve sloŽení:ing. Hana Bouchnerová (předseda),JUDr. Jan
Drda,Miroslav Brada,Ing.BoleslavaPilcová, Ing.Jan Kukla, Vladislar.Gruszkanavrhla:
wřadit nefunkčnía poškozenýmaietek:
inv.č.022-2 ]ks romaděč litinový *technologie úpravny vody 15 753Kč
inv.č.028-B4] ks nefunkční
monitor ,,19,, ze sestavyAxes
inv.č.2
1 ks příručnípokladna kovová
113Kč/]ks
celkem 113 Kč

inv.č.60 ] ks věšáknástěnný
inv.č.38 ] lcs divadelníreflektor
inv.č.34 38 ks židlecelodřevěné
žluté

IňKč/ lks
78]Kč/1ks
60Kč/Lks

celkem ]62 Kč
celkem 7B1Kč
celkem 2 280 Kč

opravit maietek:
inv.č.26 obraz KřížovóCesta- ]3, zastavenínutnéopravit . DIKdoporučujeopravuvšech
obrazůKřížové
cestv
nikdo se nepřihlásil.
Výsledek hlasování::pro7 členů

proti 0 členů
zdrže|se 0 členů
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Přijatéusnesení: oZ schvaluje:
a) inventarizační
zprávuza rck 2013.
nebonefunkěníhomajetkuv hodnotě19 089'00 Kč a nefunkčního
b) vyřazenípoškozeného
monitoru.
oZbere na vědomínutnost opravit obrazy KÍižovécestyv kostele.
Ad 9) Paní Kateřina Hofmeisterová seznimljla přítomnépomocídataprojektoruse stavem
r,yběru místníchpoplatkův roce 2014 (podrobně viz. přílohač.5).
oZvza|o informaci na vědomí.

Ad 10) Starostkaseznámilapřítomnése získánímdotaceZ programuPSOV Plzeňskéhokraje
na výměnu nefunkčníchšoupata hydrantův obci ve výši 200 000 Kč. Maximální podíl
dotacena celkovýchnákladechje 60%.Celkovénakladyakcejsou odhadnutyna 535 000 Kč.
Výsledekhlasování:: pro 7 členů
proti 0 členů
zdrželse 0 členů
Přijaté usnesení: oZ schvalujepřijetídotacez PSoV 2014ve výši200 000 Kč a starostku
obcepověřujek podpisusmlouvys Plzeňskýmkrajem.
Ad 11) Dalšímbodemjednáníbylo projednánia schválenípřijetídotace zrozpočttlodboru
umění,literatury a knihoven Ministerstva kultury ČR ve vyši 35 000 Kč na modernizaci
bude umoŽněnvirtuálnípřístupdo knihovny 24 hodin denně,
obecni knihovny. Čtenařům
i nevypůjčených
dokumentů,
sedmdnív týdnu,budou si moci zajistit rezervacivypůjčených
budou informovríni o novinkách. Systém navíc umoŽňuje i propojení s podobnými
knihovnamiv regionua současně
usnadnía zpřehledníprácl paníknihovnice.V rámci dotace
sestavu,knihovní
zakoupímeUSB skener na čárkovýkód, laserovoutiskárnu,počítačovou
systémClavius REKS, pracovnístůla židli pro paníknihovnici. Celkovénáklady projektu
jsou odhadnutyna 54 850 Kč.
Diskuze: nikdo se nepřihlásil.
Výsledekhlasování:pro 7 členů
proti 0 členů
zdrže|se0 členů
Přijató usnesení : oZ schválilo přijetí dotace z rczpočtuodboru umění, literatury a
knihoven Ministerstva kultury ČR ve výši 35 000 Kč na modemizaci obecníknihovny a
pověřilo starostkupodpisemsmlouvy.
Ad 12) Starostkaobce seznámila přítomnés aktuálnímstavemřešenípřístupovécesty na
vodojem.Geodeting. Václav Vavřičkapředložildefinitivnígeometrickýplart(viz příloha č.
cesty na pozemkup.
6). od státníhopodniku Lesy ČR máme písemnýsouhlass užívtíním
ě.12116a tím má obec zajištěnpřístupk vodojemu.geometrickýmpliínem: Souhlasné
.
stanoviskomáme oď všechzúčastněnÝch
Výsledek hlasování: pro 7 členů
proti 0 členů
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zdrŽe|se0 členů
Přijatéusnesení:
oZ schválilo:
a) obec Nezdice odkoupí a připravíkupnísmlouvy za cerlustanovenoudle platnéoceňovací
vyhlášky:
- z původníhopozemku p. č. L22l39 majitelepana Václava Motlíka zLužan
odkoupíobecNezdice 174m2 -vznikne pozemeks novýmp.č,122148
z původního
pozemku I22l37 majitelky paníMarie Hořké z Nezdic odkoupíobec
Nezdice58 m,.p. č.- vzniknepozemeks novýmp.č:.122147
pozemek p.ě. I22l44 - 5l m2 majitelekpaníZdeřkv Fořtové, paníBlanky
Peclovéapaní Marie Pekrímová
z Nezdic odkoupíobecNezdicecelý
- z původního
pozemku p. ě.I22l23 majiteleJosefa Mlynaříka z Nezdic obec
Nezdiceodkoupí37 m"
vzniknepozemeks novýmp,č:.
|22145
- z původního'
pozemkg.^^p'
ě.122136
majiteleJosefaMlynďíka z Nezdic obec odkoupí2m2vznikneoozemek-snovÝmo.č.|22746

b) obec Nezdice odprodá manŽelůmŽákovym 39 m2 částsvéhopozemku p.č.276 (nové
p.č'27612)

Ad 13) Starostka obce Nezdice Ing. Hana Bouchnerová seznámila přítomné s podráním
Žádosti o dotaci na zaměstnanceV rámci VPP ( Veřejně prospěšnýchprací) na obdobíod 1.4.
_ 30.9. 2014 a navrhla zastupitelům schválit vytvoření dalšího pracovního místa pro
pracovníkaVPP pana Romana Hrdonku.
Diskuze: nikdo se nepřihlásil.
Výsledek hlasování: pro 7 členů
proti 0 členů
zdrželse 0 členů
Přijató usnesení: oZ schvaluje vytvoření dalšíhopracovníhomísta na období od
30.9,2014a podání Žádosti o dotaci na zaměstnancev rámci VPP.

I.4. -

Ad 14) Kateřina Hofmeisterováseznétmila
přítomnés hospodařenímvodovodu v roce 2013.
Náklady na provozování vodovodu a úpravnyvody byly 270 016,15 Kč. Výnosy 308 I23,20
Kč. Provozování vodovodu a úpravnyvody vroce 2013 skončiloziskem 38I07,O2 Kč. od
roku 2012 oÚ Nezdice vede evidenci zápisů v provozním deníku úpravny vody a ihned je
řešís provozovate|emKaV Staý Plzenec (viz příloha č.7).
Diskuze: nikdo se nepřihlásil.
Výsledek hlasovrání:pro 7 členů
proti 0 členů
zdrželse 0 členů
Přijaté usnesení:oZ schvalujehospodařenívodovodu a úpravnyvody zarok20Í3.
Diskuze: nikdo se nepřihlásil.
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Ad 15) Předsedajícístarostkaobce sezniímilapřítomnése stavem vodovodní sítě.Šoupataa
hydranty jsou vhavarijním stavu. Proto obec opakovaně podala žádosto dotaci na výměnu
šoupata hydrantů.
V obci je dále nezbyné vyměnit 82 vodoměru. Při přípravě výměny vodoměru v homích
Nezdicích bylo zjištěno,žez důvodunefunkčnostišoupat,by se musela při wýměněvodoměru
zastavit voda v celé obci. Po konzultaci s ředitelem KaV Starý Plzenec Ing. Szalatnayem' by
bylo nejvhodnějšímnejdříve provést výměnu šoupata hydrantůa poté přistoupit k výměně
vodoměru. Při výměně vodoměrů se v mnoha případech budou muset lyměnit nefunkční
kohouty před a za vodoměrem, na čemžse bude muset podílet i majitel nemovitosti.
Vodovod se budoval v 70. letech minulého století a podle toho vypadá i technický stav
některých vodovodních přípojek. Pokud některý majitel nemovitosti nebude ochoten
poškozenýmateriál či nefunkčníkohouty vyměnit a uhradit a pak praskne ventil nebo dojde
k úniku pitnévody' pak veškeft ztréúyjdou za vlastníkemnemovitosti. obec má za povinnost
vyměnit šoupataa vodoměry. Proto se přikláním k návrhu provozovatele KAVu Starý Plzenec
a doporučuji schválit nejdříve výměnu šoupat a současně s tím vŽdy v dotčenémmístě
vyměnit i vodoměry
Diskuze:
Ing. Boleslava Pilcová ..,, oslovila bychještějinou firmu, abychom měli možnostporovnání
cen. ..
Ing. Hana Bouchnerovái ,, Pan Gruszka mó kontaktna firmu v Klatovech. Bohuželnemáme
slepý položkový rozpočet'který by se dal nacenit a pak porovndvat. Bez slepéhopoložkového
rozpočtu, herý bude naprosto stejný pro všechny oslovenéfirmy to nemá cenu a nic
,,
nezjistíme'
Václav Tikal: ,, Ano bez slepéhopoložkovéhorozpočtuto těžkoporovnáme. Pak oni naúčtují
vícepráce.,,
požadovat cenu maximální, konečnou,žádné
Ing. Hana Bouchnerová: ,, ovšem my můžeme
vícepráce.,,
Pan Vladislav Gruszka,. ,, Já myslím,žeje to věc provozovatele, obec by měla říci, máme
připraveny peníze na výměnu vodoměrů,provozovateli starej se. Franta Žóku, když chtět
vyměnit na přípojce kohouý, přinesli mu paragrafy a Franta to celézaplatil.,,
JUDr. Jan Drda: ,, Jak je to s elehrikou, dostaneš elektroměr a ostatní náklady jdou za
tebou. Všechnosi hradíš.Všichni si musí uvědomit, žeje tu vodovod od roku 1976 a kdyžza
něco vezmeš,tak to ulomíš.Ať chcešnebo nechceš,tak se odběratel na tévýměně bude muset
podílet. otázka je, v jakém rozsahu. Může se udělat gesto, že obec na výměnu přispěje
každému
odběrateli tolik a tolik.,,
Pan Václav Tikal: ,,Já bych se zabýval vodoměry. A kdyžbudou kohouý nefunkční.Abychom
se nedostali do problémů.Lidé jsou závistiví, Přijde jiné zastupitelstvo a rozhodne jinak a
bude akorát zle. Já bych byl pro, aby si majitelédomůplatili všechno,lcroměvodoměru. Jde o
to, aby tu nevypukla nevraživostmezi lidmi. Jim jste to zaplatili a mně ne.,,
Ing. Hana Bouchnerová: ',Tak se domluvímevýměna šoupata hydrantůje jasná. Po tébych
začala měnit ty nejhoršívodoměry. S lidmi by se to prošlo' řeklo by se, vodoměr a práce jdou
za obcí a ostatnímateriál si zaplatí sám. Když řelcrte,já na to nemám, pak ho upozornímena
to, že pokud dojde k havórii z jeho nedbalosti půjdou veškerénáklady a ztróty za ním.
Vodovod je důležitávěc a já sama jsem netušilajak v hroznémstavu je' Po výměně šoupat
bude probíhat každoročněpravidelná kontrolafunkčnosti šoupat,třeba v rámci inventur, na
to musímedohlédnout. A hydraný musíbýt takéfunkční,to jsem si ověřovala.
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Pan Vladislav Gruszka.. ,, Já myslím,žekontrolu šoupatby měl dělat provozovatel..,

Výsledek hlasování: pro 7 členů
proti 0 členů
zdržeIse 0 členů
Přijaté usnesení: oZ schva|uje výměnu šoupat a hydrantů a s tím i postupnou výměnu
vodoměru. obec Nezdice uhradínový vodoměr a práci technika. ostatnímateriá| budou platit
majitelénemovitostí.
Ad 16) Starostka obce seznámila přítomnése zvýšenímčlenskéhopříspěvku Svazku obcí
okresu PIzeŤ - jih pro odpadovéhospodářství na výši 20,- Kč/obyvatelea rok pro obce, které
neprovozujísběrný dvur odpadův souladu s $ 14, odst. 1 zákonač.185/2001Sb. o odpadech
ve znění pozdějších změn. a doplňků. Svazek obcí okresu Plzeň - jih pro odpadové
hospodiířstvíje jedním z nejstaršíchdobře fungujícíchsvazků nauzemíPlzeňského kraje. Má
89 členskýchobcí s celkovým počtemtrvale žijícíchobyvatel 44 667. Svazek funguje od roku
|997 a po celou dobu velmi dobře zajišt'ujesvozy nebezpečnýcha problémovýchsložek
komunálního odpadu ze všechčlenskýchobcí.
Diskuze: nikdo se nepřihlásil.
Výsledek hlasování: pro 7 členů
proti 0 členů
zdrže|se 0 členů

Přijaté usnesení:oZ schváIilo členskýpříspěvek Svazku obcí okresu Plzeň - jih pro
odpadové
hospodiířství
ve výši20,- Kč/obyvatele
a rok .

Ad 17) Předsedajícíseznámilapřítomnés Dodatkemč. 1 smlouvy o vývoření společného
školskéhoobvodu spádovéškoly Zák|adni.školya Mateřskéškoly Švihov.Příspěvek se
stanovujeve výši 1 000 Kč za jednoho žákad|e stavu k 30.9. předchozíhoroku a bude
účelově
využitnaniíkupškolníhonábytku(žid|e,stolky,tabule),učebnica školníchpomůcek
pto žáky( viz. příloha č.8). Zžroveínavrhlazrušitusnesení
určených
bodu 19.zYZoZ ze
dne19.12.2013.
Diskuze:nikdo se nepřihlásil.
Výsledekhlasování:pro 7 členů
proti 0 členů
zďrže|se0 členů
Přijaté usnesení:oZ schváiilo Dodatek č.1 smlouvy o vytvoření společného
školského
obvodu spádovéškoly Zák|adníškolya Mateřskéškoly Švihovčj. 27l20I4 a ziíroveňruší
usnesení
bodu19.zYZoZ ze ďne19.12.2013.
Ad 18) Dalšímbodem programubylo projednánía schváleníDodatku č.I12OI4ke Smlouvě o
poskytnutífinančníhopříspěvku Plzeňskémukraji na zajištěnídopravníobslužnostiúzemí
Plzeňskéhokraje veřejnou vnitrostátnílinkovou dopravou ( viz. příloha č.9) .
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Diskuze:nikdo se nepřihlásil.
Výsledekhlasování:pro 7 členů
proti 0 členů
zďrže|se 0 členů
Přijaté usnesení: oZ schvalujeDodatek ě.Il20I4 ke Smlouvě o poskytnutí finančního
příspěvku Plzeňskémukraji na zajištěnídopravní obslužnosti ilzemí Plzeňského kraie
veřejnouvnitrostátnílinkovou dopravou.
Ad 19) Projednání a schválení Dohody o předškolním vzdě|ávaní ďětí v MŠ Borovy (
příloha č.10)
oZ projeďnalo Dohodu o předškolním vzdě|áváni dětí v MŠ Borovy s obcí Borovy, která je
zÍizovate|empříspěvkovéorganizace Mateřské školy Borovy příspěvek ve výši 1 000,-Kč za
kďŽdédítě s trvalým pobyem v Nezdicích azapololetí.
Výsledek hlasování: pro 7 členů
proti 0 člen
zdrže|se 0 členů
Přijaté usnesení: oZ schvalujeDohodu o předškolnímvzdělávání dětív MŠ Borovy s obcí
Borovy' která je zŤizovate|empříspěvkovéorganizace MateŤskéškoly Borovy příspěvek ve
\.ýši1 000,-Kčzakaždédítěs trvalým pobyem v Nezdicích aza pololetí.
Ad 20) Schválení zatazeni do izemí působnostiMAS oS Aktivios na rok 2014 _2020
(příloha č.11 a)
oS Aktivios, jehoŽ jsme členem zpracovává novou Integrovanou strategii území své
působnosti MAS ( místní akční skupiny) - katastrálni inemí 68 obcí a měst Přešticka,
Blovicka, Staroplzenecka a Mirošovska. Nedílnou součástí respek. povinnou přílohou
předkládanou spolu se žádostío dotaci na rozvoj svého územív novém plánovacím období
2014-2020 je souhlas všech obcí a měst s územním zaŤazenímdo jejich působnosti, Bez
tohoto souhlasu by obec ani žádnýjiný oprávněný žadatelnemohl žádat o dotace vyhlášené
oS Aktiviosem ( viz podrobněji př. 11 b)
Diskuze: nikdo se nepřihlásil.
Výsledek hlasování: pro 7 členů
proti 0 členů
zdrželse 0 členů
Přijaté usnesení: Zo schvaluje zatazení správního uzemi obce Nezdice do taemní
působnostiMAS občanskéhosdruŽeníAktivios, IC27007090 na obdobi2014 _2020.
Ad 21) Dalším bodem zasedání bylo schválení změny nájemní smlouvy uzavřené dne
31.5.2008sobčansk]Ím sdruŽenímAktivios 1apronájem nebýového prostoru v 1. patře
budovy oÚ Nezdice č.p,46, o výměře 63,I7 m2,kteráje ve vlastnictvíobce Nezdice. Změna
se týká pouze prodlouženídoby nájmu do 31.12.2018.
Diskuze: nikdo se nepřihlásil.
Výsledek hlasování: pto 7 členů
proti 0 členů
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zdržeIse0 členů
Přijaté usnesení: oZ schvalujeprodlouŽení
nájmu nebýovéhoprostoruv 1. patře budovy
oU Nezdiceč.p,46, o výměře63,I7m, občanskému
sdružení
Akivios do 31.12.2018.
Výše
nájemnéhočiní5 000'-Kč/měsíčně,
tj 60 000,-Kč/ročně bez energií,ty jsou l.razeny
zvláštpodleročního
vyúčtování
dle př. 1 tétosmlouvy. Starostkaobcepověřujemístostarostu
panaJUDr. Drda sepsánímdodatkuk nájemnísmlouvě.
Ad 22) Předsedající
starostkaseznámilapřítomnése změnou Smlouvy o lypůjčceuzavřenou
3I.12.2008 navypůjčení
stolůa žid|íkzajištěníprovozumístního
hostince,, IJTrnků..
majiteli nemovitostipanu Pavlu Trnkovi. Změnounájemnísmlouvy by mělo dojítkúpravě
dobyvýpůjčky
do 3|.I2.20I4.
Diskuze:
Vladislav Gruszka: ,, Navrhujiprodloužitvýpůjčku
na dobu neurčitou.,,

Výsledekhlasování:pro 7 členů
proti 0 členů
zdrže|se0 členů
Přijaté usnesení:oZ schvéiiloprodloužení
Smlouvy o výpůjčcestolůa židlí na dobu
neurčitou.
Starostkuobcepověřujesepsánímdodatkuk Smlouvěo výpůjčce.
Ad 23) Paní Kateřina Hofmeisterová seznámila přítomnése Smlouvou o vytvoření a
pronájmuelektronického
mapovéhosystémuna obecníchwww. stránkáchčj. 20412013(viz.
příloha č. 12), Cena za vývoření mapovéhosystémučiní 1 990 Kč bez DPH a roční
pronájemelektronického
mapovéhosystémučiní990 Kč bez DPH.
Výsledekhlasování:pro 7 členů
proti 0 členů
zdrželse 0 členů
Přijaté usnesení: oZ schvá|iloSmlouvu o vytvořenía pronájmuelektronického
mapového
systému
čj.204120113.
Ad24) Dalšímbodemjednáníbylo schváleníobecnězávaznévyhláškyč,.1l20I4o stanovení
veřejně přístupných míst, nakterých je provozování sázkových her, loterií ajiných
podobnýchher zakéaáno.Se zněnímvyhlášky seznámil přítomnémístostarosta
JUDr. Jan
Drda ( viz. příloha č.13).
Diskuze:nikdo se nepřihlásil.
Výsledekhlasování:pro 7 členů
proti 0 členů
zdrže|se0 členů
Přijaté usnesení: oZ schváIllo oZY č. |/2014 o stanoveníveřejně přístupnýchmíst,
na kterýchje provozovánísžnkoýchher,loteriía jiných podobnýchhet zakázáno,
-9-
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Ad 25) PaníKateřina Hofmeisterováseznámilapřítomnés Vnitřní směrnicíobce
Nezdice č.
Il20|4 pro schvalováníúčetní
závěrky ( viz. příloha č.14). Směrniceupravujeschvalovrání
účetní
závěrky za uěettíjednotkuv souladuséziákonem563lt991 Sb., ď účetnictví
ve znění
pozdějších
předpisů,vyhláškou220l2OI3Sb., o požadavcích
na schvalováníúčetních
závěrek
některýchvybranýchúčetních
jednotek(schvalovacívyhláška).
Diskuze:nikdo se nepřihlásil.
Výsledekhlasování:pro 7 členů
proti 0 členů
zdrže|se 0 č|enů
Přijaté usnesení: oZ schválito Vnitřní směrniciobce Nezdice č. Il20I4 pro
schvaloviání
účetní
závěrky.
Ad 26) - Projednrínía schválení Smlouvy o provozoviíní kana|izace pro
veřejnou potřebu
v obci Nezdice ( podrobně viz příloha 15)
Ing. Bouchnerová : Podle zákona č.274|2OOISb., o vodovodech akana|izacích
pro veřejnou
potřebu se i na kana|izaci vnaší obci Nezdice vztahuje povinnost provozovatele
kanalizace.
Platí to na všechny kana|izace. kromě těch, kteréoa"aái povze desťove
vody a nebo těch,
které slouŽí pro méně jak 50 trvale připojených oby,at"|. Ztohoto vyplývá,
že se tedy i
v případě obce Nezdice jedná o kana|izaci pro veřejnou potřebu a na vtastníia
této kana|izace
se tudíŽvztahujíveškerépovinnosti, kterézétkonovodovodech a kanali zacíchukládá.
Mimo jiné tedy se jedná o povinnost zpracovat kana|izačnířád,, povinnost
zpracovávat a
kaŽdý rok na oRP Přeštice odevzdávat majetkovou a provozní evidenci, mít
zpracovanýp|án
financování obnovy na min. 10 let, vytvářet prostředky na obnoví infrastruktuty,
mít
s napojenými nemovitostmi písemnou smlouvu- o odvááění odpadních
vod, každóročně
vypracovávat a zveř-ejňovat a také předávat ta MZE Čn uyuetování všech položek
pro
výpočet ceny stočného,provozovatkanalizaci na zák|adě rozirodnutí krajského
uřadu, átd.
Podrobně postupovatdle r,yhl. č.428l20aI Sb'
obec můžedle $6 uvedenéhozákonaprovozovat sama kanalizaci, a|e v tom případěje
třeba
mít odbornéhozástupce, který má patřičnévzdělání a praxi v oboru vodovod^y
akana|izace,
Nebo si obec můŽe uzavřít smlouvu o provozovránís některou odborno.,
fi.-ou, která na
zák|adě takové smlouvy můŽe přebrat plnění někteých či všech povinností,
dle výše
uvedeného zákona.

Výsledek hlasování: pro 7 členů
proti 0 členů
zdrže|se 0 členů
Přijaté usnesení : oZ schválilo návrh smlouvy o provozovéní kana|izace
pro veřejnou
potřebu v obci Nezdice. Provozovatel budou Kana|izáce a vodovody
Stary Plzenec, sedtec
I95, 332 02 Stary Plzenec, IČ: 61778079, oprávnění kprovózování
vydal okresní

živnostensk
ih dneI2.6.2002,
čj. Žu o -zozt t I 52l 02
ý nřadPlzeň-j
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sdruŽeníČeský
Ad 27) Ing. Hana Bouchnerová seznámilapřítomnés Žádostíobčanského
varhannífestival ěj. 55l20I4 o finančnípříspěvekna vznikajícíprvní velkou obrazovou
monografii pojednávajícínejen o životě varhaniířůGuthů, a|e zejménao všech jimi
postavenýchvarhanách'Jednytakovémáme i v našemkostelesv. Prokopa.V publikaci bude
odbomý popis a kvalitní fotografickévyobrazenívšech dochovaných nástrojů,tedy i
nezdickýchvarhan. Součástímonografiebude i unikátnívlastníŽivotopis sepsanýr. 1850
varhanářemFerdinandemGuthem( 1815_ 1872),Celobarevnávázanákniha ve formátuA4
budevydána v rozsahupřibliŽně 200 až250 stranna kvalitnímpapíře.Autorem publikaceje
sdruženíCeský varhannífestival zaIožilv
vyníkající
českýorganologTomášHora. občanské
roce 200] varhaníka dirigent Adam Viktora. Za dobu svéexistencefestival uspořádalvíce
než 100 varhanníchkoncertůa exkurzí l významnýchhistorických varhan pro tisíce
v celé Českérepublice. O význarrtuprojektu svědčítaképodpora
nadšenýchposluchačů
Ministerstvakultury,kterévyhodnotilafestivaljako velmi záslužnýa perspektivní.Historické
varhanypatříneodmyslitelněke kulturnímudědictvínašízemě,jsou jedinečnýmnositelem
zvukovéhoobrazu dávno minulých dob a zas|oužisi mnohemvícepozornosti'neŽ se jim v
vnímány závisí i
dnešnídobě dostává.Na způsobu,jakým budou varhany celospolečensky
jejich budoucíosud( viz. příloha č.16).
Diskuze:nikdo se nepřihlásil.
oZ vza|o žádost na vědomí a pověřilo starostkuvstoupitv jednánís o.s. a získatvíce
informacío připravovanéknize.
Ad 28) ProjednáníostatníchzáleŽitostí:
vzalo na vědomí:
obecnízastupitelstvo
.

lesnípozemekp.č.12116v k.ú.
SouhlasLesů.CR'.p.'aby obec Nezdice využiva|a
NezdicenadUhlavouk přístupuna vodojem'

.

přístupu
Sb.,o svobodném
Výročnizprávuvesmysluzákonač.10611999
2013
k informacímzarok

.

ŽádostČeského
svazuochráncůpřírodyo příspěvekna činnost.

o Zápis z jednáníShromáždění
zástupůDSo okresuPlzeň-jihpro odpadové
v auleZŠve Štěnovicích'
konanéhodne2.5,2OI3
hospodářství,
o Připojeníse k mezinárodní
kampani''Vlajkapro Tibet''.
o Harmonogramúkolůa lhůtpro volby do Evropskéhoparlamentu2}I4
o osazeníkontejneruna starýtextil u prodejnypotravinZKD
o Pbzvánkuna VH MikroregionuPřešticko,kteráse koná 25.3.2014v Bukové
o oznétmení
projednání
návrhuÚP Boro,'y- 17.4,2OI4
v Přešticích
veřejného
o
o

oznámeníveřejnéhoprojednánínávrhuÚP Příchovice-24.4.2014v Přešticích
projednání
návrhuÚP Lužany_23.I.20t4 v Přešticích
oznámeníveřejného

projednání
návrhuÚP Švihov-22.I.2014 v Klatovech
oznámeníveřejného
o Sděleníč)
j. s7l2OL4tueÚ prestice,odboruživotního
prostředí,
žepo novele zákota o
vodovodech a kana|izacíchmohou byt odváděny odpadní vody jen v limitech
zneěištěnía v množstvístanoveném
kanďizačnímřádem a na zák1aděsmlouw o
o
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odváděníodpadníchvod. Podmínkouči podkladempro povolenía uživánístavby
budesmlouvao odváděníodpadníchvod s obcíčiprovozovatelem.
povoleníke stavběvodníhodíla_
Rozhodnutíč.j.||5l20l4 o vydáni stavebního
staviďoý uzávěr,stavebníúpravynáhonu,Uhlava ř.kffL39,7I3.
o
O

rozvojePlzeňskéhokraje čj. |1612014.
Vyd.áníAktualizaceč,I Zásadúzemního
pozemkuparc.č.
domormíČov s akumulačnínádržina
Úzerrrltrozhodnutío umístění
j.I26l20I4.
|0911vk. ú.NezdicenadÚhlavouč,.
Termínjarníhosvozuodpadriv obci 9.5.-|2. 5.2014

Ad 29) Starostkaobceotevřeladiskuzi.
Diskuze:
Ad 30) Závér
Starostkaobcepoděkovalavšempřítomnými zastupiteltlmzasvoji účast.
VeřejnézasedánioZ skončilov20.05hod.

ověřovatelézápisu: Ing.BoleslavaPilcová

/1,1&

Ing. Jan Kukla

Zápís proveďa: Kateřina Hofmeisterová

V Nezdicích dne 24.3.2014

$Eeč
/(1
./

/

JUDr. Jan Drda
místostarosta

\
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lng. Hana Bouchnerová
starostka
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