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zÁprs

o průběhu veřejného zasedání Zastupitelstva obce Nezdice
konanéhodne 18.12.20|4 od 18.00 hod v zasedacímístnostioÚ v Nezdicích
Ad 1) Veřejnou schůzi zahájíla starostka obce Hana Bouchnerová v 18.06 hod a všechny
přítomnépŤivita|a,Předsedajícíkonstatovala, že informace o konání zasedáni byla zveřejněna
na uřední desce obecního uřadu Nezdice a na internetových stránkách wwlv.obec*nezitrice.cz,
a to sedm dní přede dnem koniínízasedéní.Veřejné zasedini bylo tedy svoliíno řádně a včas
v souladu s ustanovením $92 a $93 zéů<ona
o obcích a dá|e konstatovala, Že je přítomno 7
je
členůzastupitelstva, zastupitelstvo
tedy usnášeníschopné.
Přítomno je 7 zasttlpitelůa 3
občanéz obce Nezdice. Prezenčnílistina je součástítohoto zápisu.
Ad 2) Za ověřovatele zápisu by|i nawženi pan Miloslav Hořky a pan František Suda. Bylo
takénawženo,žepo 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
zasedání zastupitelstva obce pana Miloslava Hořkého a pana Františka Sudu a schvaluje
veřejný způsobhlasování po celou dobu trviíníveřejnéhozastupitelstva.
Ad 3) Zapisovatelem byla jmenována paníKateřina Hofmeisterová.
Ad 4) Předsedajícípřednesla návrh programu zasedárltl viz pŤ.1|z
1. Zahájeni
2.

Volba ověřovatelů zápísu

3.

Volba zapisovatele

4.

Schválení progrÍtmuvZoZ

5.

Zptáva starostky obce

6.

Projednrínía schválení 8. rozpočtovéhoopatřeníRozpočtuobce 2014

7.

Projednání a schválení 9. rozpočtovéhoopatřeníRozpočtuobce 2014

8.

Projednanía schválení 10. rozpočtovéhoopatřeníRozpočtu obce2014

9.

Projednánía schválení Rozpočtuobce Nezdiceoa rok 2015

10. Projednání a schválení Rozpočtovéhoýhledu obce na období 2015-2020
11. Projednáníhospodďení vodovodu za období1. . 9. l20I4
12. Projedniánía schválení vodnéhopro rok 2015
13. Projedniánía schválern oZY č.2l20I4 o poplatku za komunální odpad
14. Schválení Pliánu inventur narok2014
15. SchváleníSmlouvy o v1ipůjčce
nádob na separovanýodpad č.j.41612014
1ó. Projednání ostatních záIežitostíorgarizaění povahy
17. Diskuze
t8. Závěr
-l-
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Výsledek hlasování: pro 7 členů
proti 0 členů
zdrže|0 ělenů
Přij atéusnesení:OZ nawženýpro gIam schválilo.

Ad 5) Starostka obce Ing. Hana Bouchnerová seznámila přítomnése svojí zprávou (vlz.
příIohač.2).

Ad 6) Paní Kateřina Hofmeisterová seznámíIas 8. rozpočtoqim opatřením rozpočtu roku
2014 a to ve znění:
Rozpočtovéopatřeníč.8 - rozpočet20|4 (viz. příloha č.3)
Celkové příjmy rozpočtuve výši
4 470 563Kč
-22I 522Kč
Financoviáníve výši
Celkové zdroje
4 249 041 Kč
Běžnévýdaje
4 23I 357Kč
Kapitálové výdaje
17 684Kč
Celkové výdaje rozpočtu ve qýši
4 249 041 Kč
Diskuze: nikdo se nepřihlásil.
Výsledek hlasování: pro 7 členů
proti 0 členů
zdrže|se 0 členů
Přijaté usnesení: oZ schvaluje 8. rozpočtové
opatřeníRozpočtu2014.
Ad 7) Paní Kateřina Hofrneisterová seznámila s 9. rozpoěto1im opatřením rozpočturoku
2014 ato ve znění:
Rozpočtovéopatřeníč,9 - rozpočet20|4 (viz. příloha č,.4)
Celkové příjmy rozpočtuve ýši
4 570563Kč
-22| 522Kě
Financování ve výši
Celkové zdroje
4 34904i Kč
Běžnéýdaje
4 331357Kč)
Kapítálovévýdaje
17 684Kě

9:&:':qř.!3[g!qě!q

t349.-0al
Kč.
\-.-\ĚŘ.s-r<'

-J-

ě.i.45|/2014

Ad 8) PaníKateřina Hofmeisterováseznámilase 10. rozpočtovýnn
opatřenímrozpočturoku
2014 ato ve znění:
Rozpočtové
opatřeníč.10 - rozpočet
2014(viz. přílohač.5)
Celkové příjmy rozpočtuve výši
4 77262I Kč
Financování ve výši
508988Kč
Celkové zdroje
4 263 633 Kč
Béžnévýdaje
4 245 949Kč
Kapitálové výdaje
I7 684Kč
Celkovó vydaje rozpočtuve výši
4 263633Kč
Diskuze:nikdo se nepřihlásil.
Hospodďenídle rozpočtu
roku 2014 skončí
přebytkemve výši508 988 Kč.
s očekávaným
prostředků
Stavfinančních
k 18.12,2014v Kč;
+ pokladna
Béžnýúčet

1,8879,96

860402,03

Spořicí účet
Fond obnovy vodovodu

96 502,95
19 850.28
697,37

Veřejná sbírka
UčetCNB
Výsledekhlasování:pro 7 členů
proti 0 členů
zdtže|se 0 členů
Přijatéusnesení:
oZ schvaluje10.rozpočtové
opatření
Rozpočtu2}I4,

Ad 9) Starostka obce pomocí dataprojektorusezniímilapřítomnés návrhem rozpočtuobce na
rok2015 atove znění

Návrh RozpočtuobceNezdicena rok 2015 ( podrobně viz. přÍloha č.6)
Celkovépříjmyrozpočtuve qfši
2262924Kč
- 2 6 72 7 0 K č
Financoviání
ve výši
Celkovézdroje
1 995 654 Kč
Běžné
výdaje
1 845654Kč
Kapitálovévýdaje
150000Kč
Celkovévydaje rozpočtuve výši
1 995 654 Kč
Diskuze: Nikdo se nepřihlásil.
Výsledekhlasování:pto 7 členů
proti 0 členů
zdrželse 0 členů
Přijatéusnesení:
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OZ schvaluie:
a) Přebytkový rozpočetobcena rok 2015 v závaznýchukazate|ichdlepřílohyč.6
a to ve znění..
Celkové příjmy rozpočtuve qiši
Financoviáníve výši
Celkové zdroje
Běžnévýdaje
Kapitálové výdaje
Celkové ýdaje rozpočtu ve ýši

2262924Kč
- 2 6 72 7 0 K ě
1 995 ó54 Kč
1 845654Kč
150000Kč
199s 654Kč

pffspěvek na činnostspolkův obci v roce 2015:
- oS Tradeášiz Nezdic ve ýši 10 000 Kč

b)

. sDH Nezdiceve qiši 10 000 Kč
- Florbalový club Nezdice ve výši 10 000 Kč

c)

oZ,,sta'novujg kompetence starostky obce kprovádění jednotliqých rozpočtových
opatřenív následujícím
rozsahu:
o do výše20 000 Kč .
o jsou-li Yyvglan4 organtzačntmizměnami na obecnímuřadě, pokud týo změny
ne.vyvolávají
prostředkyobce (nezvyšujese celkoý rozpočét
dalšínrárokyna finanční
obce).
ýdajů
o rozpočtováopatřenív částkáchvyšších
můžestarostkaobce samostatněprovádětjen
v případech:
o rozpočtového
zapojeníúčelově
přidělenýchfinančních
prostředkůz jinýchrozpočtů.
. kdy zapojenivýdajevyžadujenutn.ývýdajna zajištěníchoduobce,v případěhavéní
o

nebo stavu nouze, ýdaj k odwácenímožnýchškoda dá|e,kdý včasné
provedení
íhraďy je vazáno penaÍízací
a ďopaďy penalízacimohou vyraznépřekročit pÍípadná
nzika z neoprávněnéúhrady.

o

úhradypokut'penález rozhodnutínadÍizených
organůa dohledůa dalšínutnéýdaje,

.

kdy schválenírozpočtového
opatřeníje nezbytnéa má jen formálnícharakter,protože
výdajmusíbý rea|izován.

Zastupitelstvosi vyfuazujeprávo na informacio kďdém rozpočtovém
opatřeníprovedeném
v kompetenci starostky na nejbližšímzasedáni zastupitelstvakonanémpo schválení
rozpoětovótroopatřenístarostkouajejíhostručného
odůvodnění(odůvodněnílzenazasedání
podatústně).
Ad 10) ) Starostkaobce seznámila přítomné
s Rozpočtoqimvýhledemobcena období2015
- 2020a vysvětlilajednotlivépoložkyvýhledu( viz příloha č'.7) .
Diskuze: nikdo se nepřihlásil.
Výsledek hlasování:pro 7 členů
proti 0 členů
zdrže|se 0 členů
Přijaté usnesení: oZ schvalujeRozpočtovývýhledna období2015*2020.
-4-
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Ad 11) Paní Kateřina Hofrneisterová seznámila přítomné pomocí dataprojektoru
s hospodďenívodovoduzaobdobí1.- 9. l20I4 (viz příloha č.8).Hospodďenívykazujezisk
20 023,54Kč,.
Diskuze: nikdo se nepřihlásil.
Výsledek hlasování:pro 7 členů
proti 0 členů
zdržeLse0 členů
Přijatéusnesení:
oZ schvalujehospodďenívodovoduzaobdobíl. - 9. l20I4,

Ad 12) Předsedající
starostkaobce nawhla přítomn;imzastupitelům
ponechatcenu vodného
ve výši 32Kčlm's DPH a pevnouročnísložkuza vodoměr230 Kč s DPH, ktergu platikaždý,
kdo je napojenna vodovodnířad.
Diskuze: nikdo se nepřihlásil.
Výsledek hlasování:Wo 7 členů
proti 0 členů
zdrže|'se0 členů
Přijaté usnesení:oZ schvalujecenu vody ve výši32 Kč/m3s DPH a pevná ročnís|ožkaza
vodoměrje 230 Kč s DPH pro rok 2015.
Ad 13) Starostkaobce seznámilapřítomnése zněnímobecně závaznévyhláškyč.212014o
poplatkuzakomtxúlníodpad(viz příloha č.9).
V;ýňatek
z vyhláškyč.2120|4:
Sazba

na rok 2015

- 12 svozrVrok
(120l'110l)
Popelnice- lx měsičně
Popelnice_ Ix za2 týdny_ 26 svozilrok (1201,110l)

1 000Kč

Popelnice- kombinovanýsvoz- 40 svozrr/rok
(120l, 1101)
Popelnice_ |x zat1iden_ 52 svozů/rok
(120L 1Í01)

2 100Kč

Popelnice _ jednorénovýsvoz

1 7 0 0 K č'
2 400 Kč
200 Kč

Poplatníkje každá fyzická osoba, při jejichž činnostivzruká komunálníodpad. Plátcem
poplatkuje vlastníknemovitosti,kde vzníkákomunálníodpad.Jde-li o budovu,kde vzniklo
jednotekpodle zvláštníhozákona,jeplátcemtoto společenství.
společenství
vlastníků
Plátce
je
tentopoplatekrozučtujemezijednotlivé
poplatníky.
Poplatek splatnýnejpozdějido |5.2.
2015.
Diskuze: nikdo se nepřihlásil.
Výsledek hlasování:pro 7 členů
proti 0 členů
-5-
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zdrželse 0 členů
oZY č.2l20I4o poplatkuza komunálníodpad.
Přijaté usnesení:oZ schváI1|o
Ad 14) Paní Kateřina Hofmeisterováseználmllapřítomnés Plánem inventur na rck 2014
komiseve složení( podrobně viz. příloha č.10):
v kterémbyli určenyinventanzační
Hlavní inventarizační komisi:
Předseda: Ins. Hana Boucbnerová
Clenové: Ing. Jan Kukla, Wadislav Gruszka, JUDr. Jan Drda, Ludmila Kadlecovó, Miroslav Brada
(předsedovédílčíchinventarizačních komisí).
DíIěíinventarizační komise:
Druh majetku: majetekazásoby- hasičskázbroinice a earáž
Předsďa komise: Ing' Jan Kukla
členovékomise: StanislavPolívka,FrantišekŠtichst.
Druh majetku: majetek- úpravnavodv * vodoiem
Předseda komise: Vladislav Gruszka
členovékomise: Václav Krs. Miloslav Hořký
Druh majetku: majetek- kostel sv. Prokopa
Předseda komise: Miroslav Brada
členovékomise: FrantišekSuda,Ing.Hana Bouchnerová
Druh majetku: majetek- hřbitov. veřei. prostransM. pozemkv.stavbv
Předseda komise: JUDr. Jan Drda
členovékomise: Ing.Jan Kukla, Bc. RomanPlachý
Druh majetku: majetek_budova oÚ
Předseda komise: Ludmila Kadlecová
Členovékomise: IlonaPřibaňová,Mgr. Lenka Plachá
Druh majetku: majetek- dokladová inventura - maietek příloha č.2
Předseda komise: Ins. Jan Kukla
členovékomise: Miňslav Brada,Miloslav Hořky

Diskuze: nikdo se nepřihlásil.
Výsledek hlasování:pro 7 členů
proti 0 členů
zdrželse 0 členů
Přijaté usnesení:oZ schváIilo Plrán inventur na rok 2014. Invenfury musl proběhnout
nejpozději
do 31.1.2015.
kontejneru
Ad 15) Dalšímbodemprogramubylo projednánía schváleníSmlouvy o výpůjčce
na separovaný
odpadod firmy EKo-KoM , &.S., Na Pankráci 1685117,1402IPraha4 (viz
jsou 2 kusy kontejneruna separovaný
příloha č.11) ( ěj. 41612014).
Předmětemvýpůjčky
jsou
trvale umístěné
u č.p. 9 řnorních Nezdicích.Jedná se o
odpad (sklo a papír),které
smlouvu na dobuneurčitou.
Diskuze: nikdo se nepřihlásil.
Výsledek hlasování:pro 7 členů

č,j.45|l20I4

proti 0 členů
zdrže|se 0 členů
Přijatént escní: oZ schvalujeSmlouw o wýpůjčce
čj.4t6l20l4 s firmouEKo-KoM' a.s'
Ad ro Pmjednríníostatríchzáležitostí:
PřÍtmí býi sezrrámeni:
r s ctníkennsluŽebodvozua odstranění
komunálníhoodpadupro rok 2OI5(vizpříloha
č.12).
. s infomracío jednríní
o dopravníobslužnostiobcev roce 20I4l2Ot5.
r

s činností
a Rozpočtem2015 MikroregionuPřešticko(vizpřílohač.13).

obecní zastupitelstvovza|oad 1ó) na vědomí.
Ad 17) Starostkaobceotevřeladiskuzi.
Pan Václav Tíkal výádřil nesouhlass qýsadbouovocnýchdřevin podélcestyke kravínu,v riímci
projektu,, Tisíc stromkůpro Plzeňský|<raj,,.
Důvodernprý je páau1i"i|isiíze stromůa plody.
Současný
stav,kdy jsou podélcestyvysázenyjehličnany,iebezidržbóvý.
StarostkaHana Bouchnerová : Plzeňský k'raj nabízistoprocentnídotaci na výsadbu ovocných
stromů,jde o to navrátit původníkultivary do venkovskýcb prostor a nahradit ovocnými strňy
druhověnepůvodní
dřevinu kleč'která do našichgeogradckýchpodmíneknepatří.Kromě toho se
:jd'"á o výsadbupouhých 5 shomůna VP na p.č.zen a o vi'sádbu 15 stromůpři cestě k obci
Ze|enép.ě.292lI. Dotaci obec zatim neobdržela,pouzejšme podali žádost.Stromy by
se
vysazovalikomunitnímzpůsobemzaučastiobčanů
Nezdic.
Ad 18) Závér
Starostkaobce poděkovalavšempřítomnými zastupitelttmza účast'poma|a na Tradičnízpiváni
zpíváníke stromuna sobotu 20.|2. od 18 hod a popřáIa hodně štěstía zdravi do nového roku
2015.
VeřejnézasedánioZ skončilov 19.15hod.
ověřovatelézápisu: pan Miloslav Hořký

lnú4
í,Í,

pan František Suda
Zápis provedla: Kateřina Hofmeisterová

VNezdicíchdne 18.|2.20t4
/

/'>-t

.----)-:\
(-z/r-,.r,---,

..ffi

JUDr. JanDrdí
místostarosta

\

I

Ing. Hana Bouchnerová
starostka
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