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ZAPIS
o průběhuveřejnéhozasedáníZastupitelstvaobceNezdice
konanéhodne 30.6.2014od 18.00hod v zasedacímístnostioÚ v Nezdicích
Ad 1) Veřejnou schůzi zahájlIa starostka obce Hana Bouchnerová v 18.00 hod a všechny
přítomnépřivítala. Předsedajícíkonstatovala, že informace o koniánízasedénibyla zveřejněna
na úřednídesce obecního uřadu Nezdice a na internetových strránkáchwww.obec.nezdice'cz,
a to sedm dní přede dnem konrínízaseďání.Veřejné zasedénibylo tedy svoláno řádně a včas
v souladu s ustanovením $92 a $93 zákona o obcích a dá|e konstatovala, že je přítomno 7
členůzastupitelstva, zasilpitelstvo je tedy usnášeníschopné.Přítomno je 7 zasbqíteli a 2
občanéz obce Nezdice. Prezenčnílistina je součástítohoto zápisu.
zápisu byli nawženi Ing. Boleslava Pilcová apaÍIFrantišekSuda. Bylo
Ad,2) Za ovéŤovatele
po
takénavrženo,že celou dobu trvání veřejného zasedénise bude hlasovat veřejně.
Výsledek hlasování: pro 7 členů
proti 0 členů
zdtže|se 0 členů
Přijaté usnesení: Zastupitelstvo obce Nezdice schvaluje za ověÍovatelezápisu o pruběhu
zasedini zastupitelstva obce Ing. Boleslalu Pilcovou a pana Františka Sudu a schvaluje
veřejný způsobhlasoviínípo celou dobu trvání veřejnéhozastupitelstva.
Ad 3) Zapísovatelembyla jmenoviínapaní Kateřina Hofrneisterová.
Ad 4) Předsedajícípřednesla návrh programu zasedáníl ťlz. př.1lz
1. Zahájeni
2. Volba ověřovatelůzápisu
3. Volba zapisovatele
4.

Schválení programu vZoZ

5.

KontrolausnesenízYZoZ

6.

Zpráva starostky obce

7.

Projednrínía schválení celoročníhohospodaření aZávěrečnéhoúčtuobce za rok 2013

8.

Projednránía schválení úěetnízávěrky obce sestavenék 3I. 12.20t3

g.

Projednránía schválení 2. tozpočtovéhoopatřeníRozpočtu obce 2014

z24.3.20|4

10. Projednání a schválení 3' rozpočtovéhoopatřeníRozpočtuobce 2014
11. Projednanía schválení 4. rozpočtovéhoopatřeníRozpočtu obce 2014
12. Projednríníaschválení prodeje pozemku p. č.27612 v k. ú. Nezdice nad Úhlavou' o

\rÍměře
39 m"

13. Projednanía schválení ýkupní ceny pozemků cesta na vodojem
|4.

Projednrínía schválení konání veřejné sbírky,, obnova obrazi KříŽové cesty vkostele
sv. Prokopa v Nezdicích..

15. Projednanía schváleníSmlouvy o dílo čj,23612014na opralu wchní částikostelnízdi.
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16. Projednrínía schválení Dohody o vytvoření pracovní příležitostiv rámci VPP a
poskýnutí příspěvkuě j.l 49l20I 4.
17. Projednání a schválení smlouvy o zajištěnízpětnéhoodběru avyužití odpadů sfirmou
čj,I57l20t4 včetně Dodatku č.1 a pověření svozové firmy kplnění
EKo-KoM
některých povinností vyplývajícíze smlouvy vůčispolečnostiEKo-KoM.
j.|47120|4
18. Projednánía schválenípřísedícíu okresního soudu Plzeň-jih na dobu 4let č:
19. Projednránía schválení zámérudarovat nepotřebný hasičskýmateriál spolku Sboru
dobrovolných hasičůNezdice
20. Projednanía schválení změny poskýovatele služebpevnélinky
2l. Projednání a schválení počtučlenůzastupitelstva obce v novémvolebním období
22. lnformace o přípravě aktua|izaceÚnp onp Přeštice/k.ú.Nezdice nad Úhlavou
23. Informace o přípravě aktua\lzaceStřednědobéhoplánu rozvoje sociálních služeb
v Plzeňskémkraji.
24. lnformace o poskýnutí příspěvku na provoz Pečovatelskéslužbyv Přešticích
25. Informace o pruběhu oprav úpravny vody, hydrantůa šoupat,obecní knihormy, kostelní
zdi a další.
26. Informace o hospodďení DSo okresu Plzeň - jih pro odpadovéhospodářství 2013
27. Projednáni žádosti Českéhovarhanního festivalu o.S. o finančnípříspěvek na vydání
velké obrazovémonografie Historie varhanffi Guthů
povahy
28. Proj ednání o statních zá|ežítostíor ganízační
29. Diskuze
30. Závér

Výsledek hlasování: pro 7 členů
proti 0 členů
zdržel 0 členů
Přijaté usnesení : oZ navrženýprogram schválilo.
Ad 5) Předsedajícízkontrolovala usnesenízposledního vZoZ, kterése konalo 24.3.2014
a konstatovala:
o

že kronikáři JUDr. Janu Drdovi bylo uloženo předložit obecní kroniku ke kontrole
k 30. 6. 20|4' Kronika dosud nebyla předložena. Kronikař na zápisu do kroniky stále
pracuje a žádá oZ posun termínu. Dále seznamuje členy zastupitelstva s informacemi,
které se dozvěděl na školícímseminiáři na Krajském uřadě Plzeňského kraje určeného
kronikrířům.Rozběhla se diskuze na toto téma.

Starostka obce diskuzi o kronice ukončila s tímože kronikář
kroniku nejpozději do 15. srpna ke schválení.

JUDr. Jan Drda předloží

Ad 6) Starostka obce Ing. Hana Bouchnerová seznámila přítomnése svojí zprávou (viz.
příloha č.2).
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aby seznámilapřítomné
Kateřině Hofrneisterové,
Ad 7) Starostkaobce předala slovo účetní
představenpomocí
náuomé
za
rok
2013
Nezdice
ZávěrečnéIlo
účtu
obce
náwhem
s
(viz příloha č.3)'
dataprojektoru
Výňatek : Rozpočetobce Nezdice na rok 2013 byl sestavenv souladus platn;imiprármími
financováníměst a obcí.obec Nezdice hospodďilav roce 2013 podle
předpisyupravujícími
rozpočtu schválenéhodne 19,12.2012.Během roku 20t2 bylo provedeno jedenáct
rozpočtovýchopatření.
Celkové příjmy po konsolidaci převedenév roce 2013 na účtyzÍizenéobcí Nezdice činily
3 421919'63Kč.
Účetnict,,íobce Nezdice vykána|oVroce 2013 celkovévýdaje po konsolidaci vobjemu
2 754 856,19Kč,.Z toho na běžnévýdajepřipadá 2 617 tis. Kč a nakapitálovéÝýdaje |37
tis. Kč.
V roce 2013 hospodařilaobec s přebytkem ve ýši 667 063,44Kč. Přebýek rozpočtubyl
pouŽit na splátku krátkodobého úvěru (1 045 760 Kč)' který sloužil V roce 2012 na
předfinancoviání
velkéhoprojektu ,, Výměna a instalacestrojně- technologickéhozařízeni
úprarmyvody v obci Nezdice...
V současnostimá obec splacenyvšechnysvéúvěrovézávazky a hospodaÍíbezcizích
prostředků.
K 31. 12. 2013 vykazova| běžný účetv KB sumu 448 675,67 Kčo účetFondu obnovy
v CNB 26 797,97Kč,
vodovodua úpravnyvody 69 483,36Kč a účet
,ilÍaď
P|zeiskéhokraje, odbor ekonomický dne
provedl
Iftajský
Přezkoumáníhospodďení
14.4.2014. Přezkoumání bylo provedeno v souladu se zákonem č. 42012004 Sb., o
samosprávqýchcelkůa dobrovolnýchsvazkůobcí.
přezkoumávaníhospodaÍeniuzertních
Závěr zprávy: nebyly zjištěny chyby a nedostatky. Plné znění zprávy o provedeném
účtu.
přezkoumáníhospodďeníobce zarok20|3 je přílohouZávěrečného
Diskuze:nikdo se nepřihlásil.
pro 7 členů
Výsledek hlasoviíní:
proti 0 členů
zdrže|se0 členů
Přijatéusnesení:
hospodďeníobce a závěrečnýúčetobceza rok 2013 včetnězprávy o
oZ schvaluje celoroční
výsledku přezkoumáníhospodďeníobce za rok 2013bez výhrad.
Ad 8) Účetní obce Kateřina Hofrneisterová seznámila s podklady pro schváleníúčetní
závěrkyobcezarok 2013 ( viz.přílohač.4).
závěrky:Úeetnízávěrkak3l.12.2013 obce Nezdice,
účetnj
Identifikaceschvalované
IC 00573370.
Nezdice46,33401 Přeštice'
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závěrky: 30,6.2014
Datumrozhodovánío schváleníúčetní
podkladypro schváleníúčetní
závěrky:
Předložené
Rozvahak31.12.2013
Yýkaz zisku a ztrátyk3I'I2.20I3
Přílohak3I.I2.20I3
Zpráva o výsledkupřezkoumáníhospodařenízarok2013
Inventanzaěnizpráva k 3 l .12.20I 3
Předkladatelpodkladů:starostkaobce Ing.Hana BouchnerováaučetniKateřina
Hofrneisterová
závěrky dle $50 odst.2,písm.c)zákonaě.
o schváleníúěetní
Identifikaceosobrozhodujících
k datu30.6.2014.
členů
obce Nezdice,ve složení
12812000
Sb.,o obcích: zastupitelstvo
Hlasování členůschvaluiícíhooreánu. kteří wužili svéprávo dle $12 whláškv č.
220120132
počtu7 členů
zastupitelstvaobcebylo přítomno7 členů.
Z ce|kového
Hlasování pro schválení účetnízávěrky: Ing. Hana Bouchnerová,JUDr. Jan Drda, Ing.
BoleslavaPilcová, Ing.Jan Kukla' FrantišekSuda,Vladislav Gruszka,Václav Tikal.
í záxérkyz nikdo
Hlasování proti schváleníúčetn
závěrkv:
VÝrok o schváleníúčetní
závěrku zarok2013opoměremhlasů7:7oschvaluje.
ZastupitelstvoObce Nezdice účetní
Vviádření účetní
iednotkv k výroku:
závěrkaposkýuje v rozsahuskutečností
Zastupitelstvoobce rozhodlo,žeschvalovanáúčetní
posuzovanýchpodle $ 4 vyhláškyč' 22012013Sb. věrný a poctivý obrazpředmětuúčetnictví
a finanční
situaceobce Nezdice.
Schvalovaci orgán, prostřednictvímstarostky obce Ing. Hany Bouchnerovéa předsedy
výboru Ing.JanaKukly v průběhuceléhoroku efektivněposuzovd'iz1ka amožné
finančního
jednotku ovlivnit, a tim omezil
ztráty v hospodaření,kterémohly v pruběhuroku účetní
závěrky.
kteréby vedly k neschváleníúčetní
vznik problémů'
výsledkuhospodaření
provede
účetní
obce přeúčtoviání
závěrky,
zakladě
schválení
účetní
Na
ve schvalovacímŤizenive výši 268832,87Kč ve prospěchiňtu432 Výsledek hospodďení
období.
minulýchúčetních
Ad 9) Paní Kateřina Hofineisterováseznárnilas 2. rozpočtovýmopatřenímrozpočturoku
2014 ato ve znění:
2014(viz. přílohač.5)
Rozpočtové
opatřeníč.2- rozpočet
3 396 575 Kč
Celkovépříjmyrozpočtuve ýši
+ 235 509 Kč
Financováníve výši
3 632 084 Kč
Celkovézdroje
3 600 084 Kč
Běžné
výdaje
32 000 Kč
Kapitálovévýdaje
3 632 084 Kč
Celkovévýdaje rozpočtuve výši
Diskuze:nikdo se nepřihlásil.
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Výsledek hlasování: pro 7 členů
proti 0 členů
zdrže|se 0 členů
opatřeníRozpočtu2014.
Přijaté usnesení: oZ schvaluje2. rozpočtové
Ad 10) Paní Kateřina Hofrneisterová seznámila s 3. rozpočtovým opatřením rozpočturoku
2014 ato ve znění:
Rozpoětovéopatřeníč.3 - rozpočetz014(viz. přílohač.6)
3 505 442Kě
Celkové příjmy rozpočtuve výši
+
2 3 0 1 1 9K č
Financováníve výši
3 735561 Kč
Celkové zdroje
3 702961Kč
Běžnévýdaje
32 600Kč
Kapitálové výdaje
5ó1 Kč
3
735
Celkové výdaje rozpočtuve výši
Diskuze: nikdo se nepřihlásil.
Výsledek hlasování:pro 7 členů
proti 0 členů
zdrŽe|se 0 členů
opatřeníRozpočtuz0I4,
Přijaté usnesení: oZ schvaluje3. rozpočtové
Ad 11) Paní Kateřina Hofrneisterová seznámila s 4' rozpočtovýmopatřenímrozpočturoku
20|4 ato ve znění:
Rozpočtovéopatřeníč,.4 _ rozpočet2014 ( viz. příloha č.7)
3 733705 Kč
Celkové přrjmy rozpočtuve výši
+ 293 153Kč
Financování ve výši
4 026 858 Kč
Celkové zdroje
4 0 1 12 5 8K č
BěŽnévýdaje
15600Kč
Kapitálové výdaje

Celkovévýdajerozpočtuve výši

4 026858 Kč

Diskuze:nikdo se nepřihlásil.
Výsledekhlasování:pro 7 členů
proti 0 členů
z&že|se 0 členů
opatřeníRozpočtu2014'
Přijatéusnesení: oZ schvaluje4. rozpočtové
se záměremprodejepozemku p. č.27612v k. ú.
Ad 12) Starostkaobce seznámilapřítomné
Nezdice nad Úhlavouo o výměře 39 m2,kterýje v majetkuobce Nezdice a je zapsánna listu
pracovištěPlzeň úřadupro Plzeňskýkraj, katastrální
vlastnictvíLV č. 10001u Katastrálního
trvale bytem Karlova 654, 33401
jih panu Václavu Žákovi,
Přeštice. Jedná se o pozemek s trvalým travnímporostem.odhadní cena pozemku je 46'80 Kč.
odhad provedl soudní zna|ec v oboru nemovitostía stavebnictvípan FrantišekChmelík ze
_{-

č "i . 2 4 1 1 . 2 0 1 4

l4 ze dne 9. 6' 2CIl4.K tomutozáměruse mohli občané
Švihova.
Znaleckýposudekč.'+436-l4i
vyjádřitnebopodatnabídkypisemirěna adresuobce Nezdice(obec Nezdice'Nezdice46' 334
se nevyjádřila nepodaljineiu
OtrFřeŠtice}
do 30. 6" 2CIl4do l4 hodin(r'iz přÍlohač.8). }..{ikdo
nabídku"Starostkaobce navrhlazastupitelůrn
schválitprodejnícenu pozemku5{}Kč za celý,
pczernek"

r i.. J*ti

:*.

/>
Y!

Diskuze: nikdo se nepřihlrísil"
Výsledek hlasování:pro 7 členů
proti 0 členů

zdržetrse0 členů

Fřij*téusnesení
se
CIZ schválitroproďej pozemku parc"č.27ól2o výměře 39 m. ' nachiízejícího
Lv č.
v katastrálnírn
územíNezdicenad l-jhlavou'kteý je zapsánna listu v}astnictr'í
lCI001u Katastráln{lroúřadupro Plzeňskýkraj' katastrálnípracovištěPlzeň - jih. panu
VáclavuŽákol.i,GrvalebvtemKarlova654,33401Přeštice.za
cenu 50 Kč ( slorý pádesátkonunČeských}.
návrh srnlcruvy'
A současnč
uktrádárnístostarostrrvi
obce JUDr. Janu Drdovi r.1pracovaí
prodej
pozemku'
na
uvedeného
Ad 13) Starostkaelbce seznámila přítrlrnné
s oceněnírnpozemkův rámci akce výkupu
pozemkůpřístupovócesty na vodo.jem.-Fozernky
znalec v oboru nemc.rvitostí
a
ocenil scrudní
pan FrantišekChrnelíkze Svihova,viz. znaieckýposudekč.4436-14/l4ze dne
stavebnictví
9"6.?014
{vizpřílohač"9}.
Parcela č.122/45(37 nr:) a x22l46( 2 m=)- rnajitelpanJosefMlynařÍkNezeiice3?
oceněnipozemků
t00'80 Kč
paníMarie Hořká,Nezdice ti}
Parcelač.|22l4v {58rn]}- ma.jitetr
oceněnípozemlcir 69'ó0 Kč
panVáclav Motlík,Lužany93
Farcela č.122148(74 m:}* rna.iitel
oceněnípozernku 208'8CIKč
(51rn2}- rmajitelky
paníZdeňkaFořtová.paníB}ankaPeclováa pani
Parcela č.122ť44
Mar{eFekárnová.Nezdice 9

č j. . 2 4 I l 2 0 I 4

oceněnípozemku ó1'20 Kč
Diskuze:nikdo se nepřihlásil.
Výsledek hlasování:pro 7 členů
proti 0 členů
zdrželse 0 členů
Přijatéusnesení:
- oZ schválilo navržené
výkupníceny pozemkůcestyna vodojemdle znaleckéhoposudku.
- oZ pověřilostarostku
a
parcel.č.122145,122146,I22l47,722148
obce,knákupupozemků
ceny.
I22l44 v k.ú.Nezdice nad Uhlavou za stanovené
- ozpověřilo místostarostu
pozemky.
obcev1pracovatnáwhy kupníchsmluv na projednané
Ad 14) Dalšíbod veřejnéhozasedáníoZ bylo projednání a schválení konání veřejné sbírky
na obnovu obraziKŤižovécestyv kostelesv. Prokopa. Starostka obce pomocí dataprojektoru
seznámilapřítomnése současnýmstavem obrazi (viz příloha č. 10). Nawhla oZ schvélit
koniíníveřejnésbírkyna dobu neurčitou.
Diskuze:nikdo se nepřihlásil.
Výsledek hlasování:pro 7 členů
proti 0 členů
zdrže|se 0 členů
Přijaté usnesení:oZ schvaluje konání veřejné sbírky na obnovu obrazi Křížové cesty
v kostelesv. Prokopana dobuneurčitou.
j,23612014(vízpříloha č.11)
Ad 15) Starostkaobceseznámilase zněnímSmlouvyo dílo č,
850, Stod.
na opravuwchníčástikostelnízdís firmou RadekNath , IČT682799, Šeříkova
Diskuze:nikdo se nepřihlásil.
Výsledek hlasování:pro 7 členů
proti 0 členů
zdrže|se0 členů
Smlouvu.odílo čj. 236l20t4.
oZ schvalujeuzavŤení
Přijatéusnesení:
Ad 16) ) Starostkaobce seznám1|apřítomnése zněním Dohody o vývoření pracormí
ze státníhorozpočtua
příležitostí
v rámci VPP a poskýnutípříspěvku,spolufinancovaného
(viz
příloha
č.t2).
Ewopskéhosociálníhofonduč.PJA-VN-3012014č,j.149l20I4
Diskuze:nikdo se nepřihlásil.
Výsledek hlasování:pro 7 členů
proti 0 člen
zdrželse 0 členů
v rámci VPP čj.
Přijaté usnesení: oZ schvaluje Dohodu o vývoření pracovnípříležitostí
14912014.
Ad 17) Dalšímbodem jednáníbylo projednánía schváleníSmlouvy o zajištěnízpětného
odběrua využitíodpadůs firmou EKo-KoM č,j.I57l20I4včetněDodatku č.1a pověření
svozovéÍirmyk plněníněkterýchpovinnostívyplývajícíze smlouvy vuči společnostiEKoKoM (viz příloha č.13).
-7 -

č.j.24|l20I4

Výsledek hlasování:pro 7 členů
proti 0 členů
zdrželse 0 členů
Přijaté usnesení:oZ schva|ujeSmlouvu o zajištěnízpětnéhoodběru a využítíodpadů
sÍirmou EKo-KoM č,j.157l20I4včetněDodatku č.1a pověřenísvozovéfirmy kplnění
EKo-KoM.
některýchpovinnostívyplývajícíze smlouvyvučispolečnosti
Ad 18) Dalším bodem jednání je projednaní žádosti okresního soudu Plzeň-jih ve věci
zvolení přísedícíokresního soudu PIzeň_ jih paní Mgr. Heleny Duchkové, bytem Nezdice 70
(viz příloha č.14).
Dle Stanoviska odboru dozoru a kontroly veřejné správy Ministerstva rmitra č. 4l2 13 jsou
obecnépředpoklady pro výkon funkce přísedícíhopodle $ ó0 odst. 1 zátkona o soudech a
soudcích můžebýt přísedícímustanoven:
o státníobčanČeskérepubliky, kteý je
o způsobilýk právním úkonům,
o

bezúhonný,
o jestližejeho zkušenostia morální vlastnosti dávaji zánku, Že bude svou funkci
řádně zastávat,
o v den ustanovenídosahl věku nejméně30let
o a kterY souhlasíse svým ustanovenímza přísedícíhoa s přidělením k určitému
soudu.
Zastupitelstvo obce při volbě přísedícíhookresníhosoudu postupuje ď|e zákona o soudech a
soudcíchazákona o obcích,přičemždo funkce m.ůžebýustanovenpouze uchazeč,kteý splňuje
podmínkypro ýkon funkce přísedícíhostanovenézákonem o soudech a soudcích(pňipadnětéž
zákonem o předpokladech pro ýkon něktených funkcí). Splnění zákonrtých kritérií pro ýkon
musízastupitelswoobce řádně prověřit.
funkce přísedícího
Výsledek hlasování: pro 0 členů
proti 3 členů(Bouchnerová, Pilcová, Suda)
zdtželse 4 členů( Gruszka, Kukla, Drda, Tikal)
Přijaté usnesení:oZ neschvaluje do funkce přísedícíokresního soudu Plzeň _ jih paní Mgr.
Helenu Duchkovou, bytem Nezdice 70.

Ad 19) Starostka obce seznámila přítomnés náwhem zveŤejnitzáměr nabezip|atnÝ převod
nepotřebnéhomajetku obce do majetku SDH Nezdice. Jedná se o:

4 ks savice1.61

inv.č.
H 186

rozdělovače,,
1 ks pákového
troják*inv.č.028-50
2 ks savice1|0 x2.4
1 ks motorovéstříkačkv

cenacelkem7 320,00Kč
účetní
účetní
cenacelkem7 250'00Kč

inv.č.028.48

cenacelkem4 243,50Kč
účetní

in v.č.028- 1

účetní
cenacelkem26 609'00Kč
45 422,50Kč

Celkem
Diskuze: nikdo se nepřihlásil.
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Výsledek hlasování: pro 7 členů
proti 0 členů
zdrželse 0 členů
Přijaté usnesení : oZ schválilo zveřejněni záméru na beziplatný převod výše uvedeného
majetku do vlastnictví SDH Nezdice.
Ad 20) Byla předložena nabídka firmy LIVE TELECOM na provozování pevné linky
v kanceláři obecníhoúřadu.Jedná se o slíbenouúsporuve výši do 100 Kč. Vzhledem k malé
a negarantovanéúspoře nawhla starostka obce zastupitelům neptechžuet zatím kjinému
provozovateli permélinky.
Diskuze: nikdo se nepřihlásil.
Výsledek hlasování: pro 7 členů
proti 0 členů
zdrže|se 0 členů

Přijaté usnesení: oZ neschválilo změnu provozovatelepevnélinky v kanceláři obecního
uřadu.
Ad 21) Dalším bodem jednání bylo stanovení počtu členůzastupitelstva souladu
s ustanovením$ 67 a $ 68 zákonač.12812000Sb. o obcíchv novémvolebnímobdobí20142018. Starostkaobce doporučilapřítomn1imponechatstávajícípočetsedm zastupitelů.Dle
zékonao obcích zastupitelstvoobce při stanovenípočtučlenůpřihlédnezejmétak počtu
obvodu.Početčlenůstanovítak, aby zastupitelstvoobce mělo
obyvatela velikosti územního
zastupitelstvoje pro našiobecvyhovující.
Sedmičlenné
v obci do 500 obyvatel 5 až15 členů.
Diskuze:nikdo se nepřihlásil'
Výsledek hlasování:pro 7 členů
proti 0 členů
zdrŽelse 0 členů
Přijaté usnesení: oZ schválilo v souladu s ustanovením $ 67 a $ 68 zákona č.128/2000 Sb.
o obcích, ve zněni pozdějších předpisů, žev říjnových volbách do zastupitelstev obcí pro
volební období 2014 -2018 bude voleno 7 členůzastupitelstva.
Aď 22) Starostka obce Ing. Hana Bouchnerová oznámíIa,že Městský úřad Přeštice, odbor
ýstavby a inemního plánování zahájil poÍizení 3. úplné aktualizace územně analýických
podkladů obce s rozšířenoupůsobnostíPřeštice. Na MěU Přeštice má na starosti aktualízaci
paní Denisa Hocmannová. obec musí do II.7.2014 potvrdit správnost'úplnosta aktuálnost
poskýnutých údajůo území.Pokud poskýovatel údajůneučinív tétolhůtě,má se za to, že
jejich správnost, úplnosta aktuálnost potvrdil.
Diskuze: nikdo se nepřihlásil.
Výsledek hlasování: pro 7 ělenů
proti 0 členů
zdrželse 0 členů
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Přijaté usnesení:oZ pověŤilostarostkuobce poskynout potřebnéúdajeo územíobce
v rámci 3. úplnó aktuallzaceúzemněanalýických podkladůobce s rozšířenoupůsobností
Přeštice.
Ad 23) Starostka obce Ing. Hana Bouchnerová seznámila přítomnés přípravou akfla|izace
Střednědobého planu rozvoje sociálních služeb vPlzeňském l<raji. P|zeňský kraj žádá o
zprostředkování informací o potřebáchnazajištění poskýoviání sociálních sluŽeb v regionu.
Diskuze: nikdo se nepřihlásil.
Výsledek hlasování: pro 7 členů
proti 0 členů
zdrže|se 0 členů
Přijaté usnesení : oZ povéřilo starostku obce poskytnout potřebné informace Plzeňskému
kraji o potřebách nazajištěníposkýování sociálních sluŽeb v regionu'

Aď 24) Starostka obce Ing. Hana Bouchnerová sezniímila s poskýnutím příspěvku ve ýši
2605,- Kč Městu Přeštice na dovoz obědů pro šest seniorůvobci Nezdice vroce 20L3,
v riímci provozu PečovatelskésluŽby Přeštice (viz příloha č.15).
Diskuze: nikdo se nepřihlásil.
Výsledek hlasování: pro 7 členů
proti 0 členů
zdtže|se 0 členů
oZvzalo informaci na vědomí.

Ad 25) Předsedajícíinformovala přítomnéo pruběhu oprav úpravnyvody, hydrantůa šoupat,
obecníknihovny a kostelní zdi.
-

Před pár týdny byly dokončenyposlední planované úpravy na objektu vodárny. Jistě
jste si všimli novéhonátěru na fasádě, natřeny jsou i parapety a okapy nově je opraveno i
vstupní schodiště. Do budoucna zbývá vyřešit ještě nové oplocení kolem objektu
vodárny, kteréje takéjíž na hranici svéŽivotnosti. ovšem vzhledem kroz|oze pozemku
se předpokládánové oplocení ve ýši cca200 tis. Kč. i|l{ožnástojíza úvahu,zda je nutné
oplocenív takovémrozsahu.

-

Jak už jsem informovala na minulém zasedéní,obdrže\ijsme dotaci z Plzeňského kraje
z Programu stabilizace a obnovy venkova ve výši 200 000 Kč na výměnu staqých
nefunkčníchšoupata hydrantů.Celkem bude celá akce stát předběžněkolem 600 tis. Kč,
ale je nezbýná.Práce započnouna konci s{pnaa budou pokračovatv záři20l4.

-

Pokraěuje oprava kostelní zdi. Původnějsme chtěli opravit i hřbitovní, ale uvidíme, jak
na tom budeme finančně.Pan Hrdonka zkopa| zeď kostelní, nyní vysychá a v záňi bude
nově nahozena a natřena. Po většině obvodu by|a zeď osazena bobrovkami z důvodu
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ochranyzdi. PřestoŽepůvodnízáměrnalepittaškybyl čistěpraktický,výsledekstojíza to
celéhohistorickéhoobjektu.
součástí
azeď je nynískutečnou
Pokračujemev rea|izaciprojektu ,, Knihovna v Nezdicích- knihovna novégenerace...
a tiskiírnu
firmy, aby zaslaIinabídkyna počítač
dobějsme poptali počítačové
V současné
skříně pro paní
a truhlářstvíJirák ve Švihovězapočnes qfrobou stolu a registrační
knihovnici.
oZvza\o informaci na vědomí.
účtemza rck 2013, včetně zprávy o
Ad 26) Účetní obce seznámila přítomnése Závérečn1inn
přezkoumání hospodďení Svazku obcí okresu Plzeň-jih pro odpadovéhospodéňstvi,kde je
obec Nezdice členem, dá|e pak se schválením Učetní závěrky svazku za rok 2013,
s Rozpočtem svazku na rok 2014 (viz příloha č. 16). Dále pak se Zprávou dozorčírady
Svazku obcí okresu Plzeň-jih pro odpadovéhospodařstvíje přílohou zápislt (viz příloha č.
17). Na zasedáni qýkonnérady předložíIadozorěí radanávrh, aby v pruběhu roku 2014 byly
od členských obcí shromážděny informace o jejich systémech Svozu odpadů, především
množství, společnost provádějící svoz a zpracování, cena za týo úkony. Následně bylo
obce vypracovríno srovniánínákladů mezi jednot1i\.í"miobcemi tak,
Svazkem pro zúčastněné
aby obce mohly v jednání se svozovými firmami zaujmout výhodnějšípostavení.
Přijaté usnesení: oZvzalo informaci na vědomí.
Ad 27) lng. Hana Bouchnerová seznántila přítomné s postupem jednrání s občanským
sdruženímČeský varhanní festival v žádosti čj. 55l20I4 o finančnípříspěvek na vznikajíci
první velkou obrazovou monograÍii pojednávajícínejen o životě varhanařůGuthů,kteří mimo
jiné postavili i varhany v našem kostele sv. Prokopa. V publikaci bude odbomý popis a
kvalitní fotografické vyobrazení všech dochovaných nástrojů, tedy i nezdických varhan.
Součástí monograťte bude i unikátní vlastní Životopis sepsaný r. 1850 varhaniářem
Ferdinandem Guthem ( 1815 _ 1872). Celobarevnávžuanákniha ve formátu A.4 bude vydrína
v rozsahu přibližně 200 až 250 stran na kvalitním papíře. Autorem publikace je vyníkající
český organolog Tomáš Hora. Kniha vyjde na podzim. Starostka obce nawhla přispět na
vznik publikace částkou 5 000 Kč. Za polovinu hodnoty příspěvku (tj. za 2 500'-Kč) obdrži
obec publikace zdarma a současněje využije k propagaci svéobce vč.loga.
Diskuze: nikdo se nepřihlásil.
Výsledek hlasování: pro 7 členů
proti 0 členů
zdrželse 0 členů
Přijaté usnesení: oZ schvá|1lopříspěvek na obrazovou monografii o životě varhanářů Guthů
ve výši 5 000 Kč.
Ad 28) Projednání ostatníchzáležitostí:
Přítomníbyli sezniímeni:
o s Rozhodnutím Krajského uřadu Plzeňského kraje čj.183l2014 o stanovení odbomého
, zástupce na provozovatele kanalizace ve vlastnictví obce Nezdice (viz příloha č.18).
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jednaníoumístěnístavby
se zahájenímúzemníhořizení a pozváni k veřejnémuústnímu
_Il27
Borovy
křižovatkaNezdice čj.238l20|4(vízpříloha č.19).
sÚzemním soúlaseměj,I86l2OI4 umístěním
na pozemkust.p.64 vk.ú.
stavby garáže
(viz
Nezdice nad Úhlavou pan JosefMlyna,tík příloha č.20)
Obecnízastupitelstvovzalo ad 28) na vědomí.
Ad29) Starostkaobceotevřeladiskuzi.
Nikdo se do diskuzenepřihlásil.
Ad 30) Závěr
Starostkaobce poděkovala všempřítomnými zastupiteltlmza účasta popřála všemkrásnou
dovolenou.VeřejnézasedánioZ skončilov 19.55hod.
ověřovatelézápisu: tng.BoleslavaPilcová
Pan FrantišekSuda
Zapis provedla:Kateřina Hofrneisterová
V Nezdicíchdne 30.6.2014

/t

JUDr. Jan Drda
místostarosta

[ng. Hana Bouchnerová
starostka
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