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ZAPIS
o průběhuveřejnéhozasedáníZastupitelstvaobceNezdice
od 18.00hod v zasedacímístnostioÚ v Nezdicích
konanéhodne29.9.2014
Ad 1) Veřejnou schůzi zaháji|a starostka obce Hana Bouchnerová v 18.05 hod a všechny
přítomnépřivítala. Předsedajícíkonstatovala, že informace o konáni zasedénibyla zveřejněna
na uřední desce obecního uřadu Nezdice a na internetových stránkách vrwrv'rlbgc.n*zrti*9"oí,
a to sedm dní přede dnem koniání zasedáni. Veřejnó zasedáníbylo tedy svoláno řádně a včas
v souladu s ustanovením $92 a $93 zákona o obcích a dáIe konstatovala, že je přítomno 7
Přítomno je 7 zast,apíteli a 2
členůzastupitelstva, zastupitelstvo je tedy usnášeníschopné.
občanéz obce Nezdice. Prezenčnílistina je součástítohoto zápisu.
Ad 2) Za ověÍovatelezápisu byli nawženi pan Vladislav Gruszka a pan František Suda. Bylo
takénawženo,žepo celou dobu trvání veřejnéhozasedáníse bude hlasovat veřejně.
Výsledek hlasování: pro 7 členů
proti 0 ělenů
zdržď se 0 členů
Přijaté usnesení: Zastupitelstvo obce Nezdice schvaluje za ověÍovatelezápisu o pruběhu
zasedání zastupitelstva obce pana Vladislava Gruszku a pana Františka Sudu a schvaluje
veřejný způsobhlasování po celou dobu trvaníveřejnéhozastupitelstva.
Ad 3) Zapisovatelem byla jmenována paní Kateřina Hofrneisterová.
Ad 4) Předsedajícípřednesla návrh programu zasedénil vlz. pÍ. tlz
1.

Zahájeni

2.

Volba ověřovatelů zápisu

3.

Volba zapisovatele

4.

Schválení programu vZoZ

5.

KontrolausnesenízYZoZ

6.

Zpráva starostky obce

7.

Projednanía schválení 5. rozpočtovéhoopatřeníRozpočtuobce 2014

8.

Projednránía schválení 6. rozpočtovéhoopatřeníRozpočfu obce 2014

9.

Projednánía schválení 7. tozpočtovéhoopatřeníRozpoětu obce 2014

z30. 6,2014

10. Projednénia schválení darovánímovitéhomajetku SDH Nezdice v hodnoté45,422,50Kě
monitoru a rohového
11. Projednanía schválení způsobuvýazení nepotřebnéhopočítače,
stolku z obecní knihovny
12. Schválení Dohody o vývoření pracovní příležitostiv rámci VPP a poskýnutí příspěvku
č,j.33012014na obdobíod 15.9 2014- 3|. 7. 2015.
13. Schválení Smlouvy o dílo na výměnu šoupata hydrantůs KAV Sta4ýPlzenec čj.
34412014
dotace od Plzeňskéhokraje na qinněnu šoupata
|4. Schválení Smlouvy o poskýnutí účelové
j.
hydrantůč,, 31012014
15. Schválení Darovací smlouvy č.j.34312014 _ přijetí finančníhodaru na obnovu obraztl
křížovécestv
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16. Informace o pruběhu oprav hydrantůa šoupat,obecníknihovny, kostelní zdi a da|ší.
17. Projednáď ostatníchzáIežitostíorganizačnípovahy
18. Diskuze
|9. Závěr
Výsledek hlasování: pro 7 členů
proti 0 členů
zdrže|0 členů
Přijaté usnesení : oZ nawženýprogram schválilo.

Ad 5) Předsedající
zkontrolovalausneseníz posledníhovZoZ, kterése konalo 30,6,2014
a konstatovala:
o
žekronikáři JUDr. Janu Drdovi bylo uloženopředložitobecníkroniku ke kontrole
do 15. 7. 2014' Byly předloženyzápísydo kroniky za rok 2013, 200I, 2002 v elektronické
podobě. Rok 1996 a |998 byl předloženvtištěnékontrole. Kronika nebyla předana
již
v uspokojivémrozsahuani kvalitě. Zastupitelése dohodli, žepan JUDr. Jan Drda nadáúe
nebudevy'konávatfunkci kronikaře. Bylo mu naposledyuloŽenodo konce roku 2014 musí
předloŽit chybějícízánnamy. od ledna 2015 bude funkci kronikáře zastávatparríMarie
Tíkalová,bytemNezdice 52.

Ad 6) Starostkaobce Ing. Hana Bouchnerováseznámilapřítomnése svojí zprávou (viz.
přílohač.2).
Ad 7) PaníKateřina HofmeisterováseznátmíIa
s 5. rozpočtovýmopatřenímrozpočturoku
2014 ato ve znění:
Rozpočtové
opatřeníč.5 _ rozpočet
2014(viz. příloha č.3)
příjmy
Celkové
rozpočtuve rnýši
3 763 519 Kč
Financoviání
ve výši
274 994Kě
Celkovézdroje
4 038 513 Kč
Běžné
výdaje
4 022 913 Kč
Kapitálovévýdaje
15 600 Kč
Celkovéýdaje rozpočtuve ýši
4 038 513 Kč
Diskuze:nikdo se nepřihlásil.
Výsledek hlasování:pro 7 členů
proti 0 členů
zdrže|se 0 členů
Přijaté usnesení: oZ schvaluje5. rozpočtové
opatřeníRozpočtu2014.
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Ad 8) Paní Kateřina Hofrneisterová sezniímila s 6. rozpočtovým opatřením rozpočtu roku
2014 ato ve znění:
Rozpočtovéopatřeníč.6 - rozpočet2014 (viz. příloha č.4)
Celkové příjmy rozpočtuve qýši
3 765280 Kč
+ 274 994Kč
Financování ve výši
Celkové zdroje
4 040 274Kč,
Běžnévýdaje
4 024674Kč
Kapitálové ýdaje
15600Kč
Celkové ýdaje rozpočtu ve výši
4 040274Kč
Diskuze: nikdo se nepřihlásil.
Výsledek hlasování: pro 7 členů
proti 0 členů
zdrže|se 0 členů
Přijaté usnesení: oZ schvaluje6. rozpočtové
opatřeníRozpočtu20t4'

Ad 9) Paní Kateřina Hofrneisterová seznámila se 7. rozpočtoqim opatřením rozpočtu roku
2014 ato ve znění:
Rozpočtovéopatřeníč.7 - rozpočet2014(viz. přílohač.5)
Celkové příjmy rozpočtuve ýši
4 039563 Kč
- 121906Kč
Financování ve výši
Celkové zdroje
3 917 657 Kč
Běžnévýdaje
3 899 973 Kě
Kapitálové výdaje
I7 684Kč
Celkové výdaje rozpočtu ve výši
3 9|7 657Kč
Diskuze: nikdo se nepřihlásil.
Výsledek hlasování: pro 7 členů
proti 0 členů

zdrže|se 0 členů

Přijatéusnesení:
oZ schvaluje7. rozpočtové
opatření
Rozpočtu2014.
Ad 10) Starostkaobce seznámilapřítomné
se záměremobce darovatSboru dobrovolnýchhasičů
Nezdicemovitýmajetekv hodnotě45 422,50.Jednáse o:
inv. číslo
H 18ó

028- s0

počet

nazey

1ks / Kč

celkem Kč

savice1,6I

4

I 830,00

7 320.00

prákovýrozdělovač,,tr oják,,

1

7 250,00

7 250.00
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028- 48

saviceII0 x2,4

2

212Í,75

4 243.50

028-r

motorová stříkačka

I

26 609,00

2ó 609'00

Celkem

45 422,50

Záměr o daroviínímovitého majetku byl zveřejněn dne 12' 9. 2014 (víz příloha č. 6). Nikdo
s občanůnepodal proti darovránímovitého majetku žádnounámitku. Starostka obce doporučila
zastupitelůmdaroviánímajetku schválit.
Diskuze: nikdo se nepřihlásil.
Výsledek hlasování: pro 7 členů
proti 0 členů
zdrže|se 0 členů
Přijaté usnesení : OZ schvaluje daroviáníhmotnéhomajetku v hodnotě 45 422,50 Kč Sboru
dobrovolných hasičůNezdice. oZ pověřuje místostarostuobce JUDr. Jana Drdu přípravou
darovacísmlouvy.
Ad 11) Projednrínía schválení způsobu vyřazeru nepotřebnéhomajetku zobecní knihovny.
Jedná se o počítač,
monitor a stolek pod počítač.
Starostkaobce nawhlaoZ:
o

nefunkčnípočítačvýadit, ovšem nejprve náIežitým způsobem zajistit, aby ďatauvnitř
nemohla bý znelžita

o

monitor zlikvidovat odevzdénímdo sběru nebezpečnéhoodpadu, který se uskuteční

o

rrÍlstolek pod počítačzveřejnit výzvu a prodat, pokud vůbec někdo za něj něco
nabídne

23.10.2014.

Diskuze: nikdo se nepřihlásil
Výsledek hlasování: pro 7 členů
proti 0 členů
zdrže|se 0 členů
Přijaté usnesení:oZ schvalujenavrženézpůsoby výazenínepotřebného majetku.
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Ad 12) Starostkaobce seznámila se zněním Dohody o vývoření pracovníchpříležitostí
v rámci VPP na období od 15.9.2014 do 3I.].2015 a poskýnutí příspěvku'
spolufinancovaného
ze státnihorozpočtua Ewopskéhosociálníhofondu č.PJA-\/N-7g.!al4
ěj.33012014(viz příloha č.7)
Diskuze:nikdo se nepřihlásil.
Výsledek hlasování:pro 7 členů
proti 0 členů
zdrželse 0 členů
Přijaté usnesení:oZ schvalujeDohodu o vývoření pracovníchpříleŽitostí
v rámci VPP č.j.
330120r4.
Ad 13) Starostkaobce seznámilapřítomné
se zněnímSmlouvy o dílo mezi obcíNezdice a
firmou KaV Starý Plzenec a.s. na výměnu šoupatv sedmi vodovodníchuzlech a dvou
armaturníchšachtácha pěti hydrantůveřejnéhovodovodníhořadu obce č.j' 344l20|4(víz
příloha č.8). Dílo provedeKAV StanýPlzenec,protožeprovozovatelvodovodu ikanalizace
vNezdicích. Dílo bude dokončenonejpozději do L9.9.2O14.Na akci je poskytnuta
neinvestiční
dotacez Plzeňského
krajeve výši200 000'-Kč(viznížebod14).
Diskuze:nikdo se nepřihlásil.
Výsledek hlasování:pro 7 členů
proti 0 člen
zdrže|se 0 členů
Přijatéusnesení: OZ schvalujeSmlouvuo díloěj.34412014.
Ad 14) Projednánía schváleníSmlouvyo poskýnutíúčelové
dotaceč.A1 19/PSov _ 2Ot4
ve výši200 000 Kč na akci ,, Výměna šoupata hydrantůna vodovodníchsítív obci Nezdice..
od Plzeňského
kraječ.j.31012014
(viz přiloha č..9).
Výsledek hlasování:pro 7 členů
proti 0 členů
zdrželse 0 členů
Přijaté usnesení:oZ schvalujeSmlouw o poskytnutí
účelové
dotaceč.A119/PSov _ 2014
čj . 3 l 0 l 2 0 l4 .
Ad 15) Přijetí daruna obnovu obrazi křížové
cesty vkostele sv. Prokopave výši 14 000 Kč
od Ing.VlastimilaBočana.
Darovacísmlouvaěj.343l20l4(vizpří|oha č.10).
Výsledek hlasování:pro 7 členů
proti 0 členů
zdrže|se 0 členů
Přijaté usnesení:oZ schvaluje přijetídaru.

-)-

I

-__--,

č.j.382120|4
Ad 16) Předsedající
informovalapřítomné
o pruběhuopravúpravnyvody, hydrantůa šoupat,
obecníknihovny a kostelnízdi - viz zprávastarostkyobce.
oZvza|o informacina vědomí.
Ad 17) Projednáníostatníchzáležitostí:
Přítomníbyli seznámeni:
o s Protokolemo kontroleč.220ll4l445OSSZ Plzeň-jih.
Kontrolaproběhlabez připomínek.
(viz příloha č.11).
o s informacio jednánío dopravníobslužnostiobcev roce 20I4l2O15.
o

žádostpanaŠťastného
o prořezu|ípynahřbitově- Žádostibudewhověno.
Obecnízastupitelstvovzalo ad17) na vědomí.
Ad 18) Starostkaobce otevřeladiskuzi.
Nikdo se do diskuzenepřihlásil.
Ad 19) Závěr

Starostka obce poděkovala všempřítomn1imzaíěast.Poděkovala zastupitelům,pariúčetní
i panu
Hřebcovi zavýbomou spolupráci a popřála všemhodně zdravia sil.
Veřej né zaáedáníoZ skončilo

v 20.15hod.

pan FrantišekSuda
Zápis provedla:Kateřina Hofmeisterová
V Nezdicíchdne 29.9.2OI4

/.'tJUDr. Jan Drda
místostarosta

/

Ing. Hana Bouchnerová
starostka
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