č.j. II0120I5

zÁprs

o průběhu veřejného zasedání Zastupitelstva obce Nezdice

řil;éh"

a". jo. 3. 2015od 18.00hod v zasedacímístnostioÚ v Nezdicích

Ad 1) Veřejnou schůzi zaháji|a starostka obce Hana Bouchnerová v18.02 hod a všechny
přítomnépřivítala. Předsedajícíkonstatovala, že informace o konání zasedáníbyla zveřejněna
na úřednídesce obecního úřaduNezdice a na internetových stránkách wlvlv'obec*nezdice'cz,
a to sedm dní přede dnem konání zasedánt' Veřejné zasedántbylo tedy svoláno řádně a včas
v souladu s ustanovením $92 a $93 zákona o obcích a dále konstatova|a,že je přítomno 5
Zastupitel JUDr. Jan Drda a Ing.
zasfupitelstva, zastupítelstvoje tedy usnášeníschopné.
č1enů
Jan Kukla se řádně omluvili. Přítomno je 5 zasfupitelůa 4 občanézobce Nezdice. Prezenční
listina je součástítohoto zétpistl,
Ad 2) Za ověÍovatelezápisu byli nawženi pan Miloslav Hořky a pan'Roman Plachý. Bylo
takénavňeno, že po celou dobu trvání veřejného zasedántse bude hlasovat veřejně.
Výsledek hlasování:pro 5 členů
proti 0 členů
zdtŽe| se 0 členů
Přijaté usnesení: Zastupitelstvo obce Nezdice schvaluje za ověŤovatelezápisu o pruběhu
,u,"dá,^ zastupitelst,,u obc" pana Miloslava Hořkého a pana Romana Plachého a schvaluje
veřejný způsobhlasování po celou dobu trvání veřejnéhozastupitelstva.
Ad 3) Zapisovatelembyla jmenována paní Kateřina Hofrneisterová.
Ad 4) Předsedajícípřednesla návrh programu zasedžnílvlzpÍ,1l:
1. Zahájeni
2.

Volba ověřovatelůzápisu

3.

Volba zapisovatele

4.

SchváleníprogramuvZoZ

5.

Zpráva starostkyobce

Rozpočtuobce2014
opatření
a schválení11.rozpoětového
6. Projednání
opatřeníRozpoětu obce2014
7. Projednánía schválení12.tozpoétového
Rozpoětuobce2015
opatření
a schválení1.rozpoětového
8. Projednání
g. Projednání
Rdzpočtuobce2015
opatření
a schválení2.rozpoětového
10. ProjednáníInventarizaěnizpráw za rok20l4
vodovoduv roce2014
a schváleníhospodaření
11. Projednání
poplatkůzarok20l5
1.2. Stavqýběrumístních
sběru,přepravy,
o stanovenísystémushromažďování,
13. Projednánía schváleraoZY č,.Il201'5
odpadem'
stavebním
se
anak|ádání
komunálníchodpadů
třídění'využivániaodstraňování
14. Projednánía schválenípodánížádostio dotaciPlzeňskéhokraje na ozdravnýÍezýznamných
stromův katastruobceNezdice.
15. Projednánía schválenípodáníŽádostio dotaciPlzeňskéhokrajena opravuhřbitovnízdi a márnice
vNezdicích.
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kraji na
příspěvku-Plzeňs!ému
16.Projednánía schváleníSmlouly o poskýnutífinančního
ato do 31' 12.2018.č,'j,42l20I5,
nadobuurčitou,
obslužnosti
dopravní
zajištění
č,'305lz0|5
zaŤízent
telekomunikaěního
17. Projednánta schváleníSmlouvy o umístění
sloužícíchprošířenísignáluinternetuvobciÓ.j,84l20I5.

18.Projednánínájemnísmlour,yč,.j.127l20I3uzavŤenésfirmou
'
s.r.o.'se sídlemZaBnlmlovkou266l2.Praha4,IČ24161357
Internethome'
č.p'86 do pozemkumístní
19. Projednánía schváleníuloŽeníkanali'zaidpjiryjty domu
komunikacep. č'255lI1v k.ú.NezdicenadUhlavou.

dokumentacena ěást nového
20. Projednáď a schválení dodavatelena zpÍacováníprojektové
lytlačnéhořadu.

dokumentace
21. Projednánía schválení zpracovátttprojekÍové

na opÍavuhasičskézbrojnice

( budova prodejny
oÚ Nezdice č.j.1tI12015.
p"í""i" ZKS Sušice)pro účeýumištoniurední desky
pro kulturní a sportovníakce v obci.
23.Projednánía schválení nákupu zl,ukovéaparatury
provozování místníhorozhlasu
24.Projednánía schválení licenčnísmlouvy o veřejném

) ) Projednánía schválení Smlouly o nájmu ploc}rY.
"1":*l:ltosti

t, ibnos s ťrmouoSA, Čs.Armády2},Praha6.

dveří v budově obecníhouřadu
25.Výběr a schválenídodavatelena obnovu 2 ks vstupních
kaple sv. JanaNepomuckého
26. Schválení dodavatele a smlouvy na opravu ýklenkové
v dolníchNezdicích.

27.Schválenípostupuřešenílikvidace odpadníchvod po roce

2018.

28. SchválenísídlaoS Aktivios v budově oÚ.
29.ProjednáníostatníchzáIeŽ\tostíorganizaěnípovahy.
30.Diskuze
3 1 .Závět

:
hlasování
Výsledek
ffi '',.J;lň

zdtžel0 členů

Přijaté usnesení:oZ rr'vržonýprogfam schválilo.

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

s 11. rozpočtoým opatřením
Ad o Paní Kateřina Hofmeisterová seznámila přítomné
roku 2014a to ve zténí:
rozpočtu
Ro z p o čt o v é o pa t řeníč. 1 1 _ roz početzOI4(viz .př ilohač.3)
4 772 621Kč,
ve ýši
Celkovépříjmyrozpočtu
508988Kč
uó,.ysi
Financoůní
4 263 633 Kč
Celkovézdroje
1

č.j.1l0/2015

Běžné\rýdaje
Kapitálovéýdaje
Celkovévýdaje rozpočtuve výši
Diskuze:nikdo se nepřihlásil.

4 245 949 Kč
17 684Kč
4 263 633Kč

Yýsledek hlasování:pro 5 členů
proti 0 členů
zdrže|se 0 členů
opatřeníRozpočtu2014.
Přijatéusnesení: oZ schvaluje11.rozpočtové
Ad 7) Paní Kateřina Hofrneisterová seznámila přítomnés 12, rozpočtovýmopatřením
roku 2014a to ve ztěni:
rozpočtu
4)
2014(viz' příloha č,.
Rozpočtové
opatřeníč.12 _ rozpočet
Kč
4
901
684
Celkové přrjmy rozpočtuve r,yši
- 539051Kč
Financováď ve vyši
4 362 633 Kč
Celkové zdroje
4 344 913Kč,
Běžnéýdaje
I7 660Kč
Kapitálové výdaje
4 362 632Kč
Celkovévydaje rozpočtuve vyši
Diskuze:nikdo se nepřihlásil'
Výsledekhlasování:pro 5 členů
proti 0 členů
zdrŽeIse 0 členů
Rozpočtu2014.
opatření
Přijatéusnesení: oZ schvaluje12.rozpočtové
Ad 8) PaníKateřina Hofrneisterováseznámila s 1. rozpočtoým opatřenímrozpočturoku
20t5 ato ve znění:
z0|5 (viz' příloha č.5)
Rozpočtové
opatřeníč.1 _ rozpočet
2 456071 Kč
Celkovépřrjmy rozpočtuve ýši
-309365 Kě
Financování ve vyši
2146 706Kč
Celkové zdroje
I 996 706 Kě
Běžnéýdaje
150000Kč
Kapitílové ýdaje
21'4670ó Kč
Celkovévydaje rozpočtuve vyši
Diskuze:nikdo se nepřihlásil'
Výsledek hlasování:pro 5 členů
proti 0 členů
zdržeIse0 členů
Rozpočtu2015.
opatření
oZ schvaluje1.rozpočtové
Přijaté usnesení:
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n0t20Is
Ad 9) Paní Kateřina Hofineisterová sezniímila se 2. rozpočtoqfm opatřením rozpočtu roku
2015 ato ve znění:
Rozpoětovéopatřeníě' 2 _ rozpočet2015 (viz. příloha č.6)
Celkové příjmy rozpočtuve r,yši
2788 371Kč
Financování ve ýši
278795Kč
Celkové zdroje
3 067 166 Kč
BěŽnéýdaje
29I7 166Kč
Kapitálové ýdaje
150000Kč
Celkové rydaje rozpočtuve výši
3 067 166Kč
Vzniklý schodek rozpočtu ve ýši 278 795 Kč bude krý přebytkem ťrnančních
prostředků
minulých let. Na straně příjmů není rozpočtováno přijetí dotace na opraw hřbitovní zdi a
márnice a dáIe pak dotace na zdravotni iez ýznamných stromův katastru obce. Získáním
uvedených dotacíbude hospodařeníobce opět přebytkové.
Diskuze: nikdo se nepřihlásil'
Výsledek hlasování:pro 5 členů
proti 0 členů
zďržeIse 0 členů
Přijaté usnesení:oZ schvaluje 2' rozpoětovéopatřeníRozpočtu2015.

Ad 10) Paní Kateřina Hofmeisterová pomocí dataprojekÍoruseznámila přítomnés ýsledkem
ínventarizacemajetku a pohledávek k 31. 12.2014. Plán inventur byl včaszpracována řádně
schválen. Inventaizační komise postupovaly v souladu s vyhláškou a vnitroorganaačru
směrnicí. Metodika postupůpři inventarizaciby|a dodržena.Podpisy členůinventarizačních
komisí byly odsouhlaseny na podpisové vzoty a nebyly zjištěny rozdí|y,Nedošlo kžádnému
pracovnímu irazu. Termíny inventur byly dodrženy(viz. příloha č.7).
Hlavní inventarizačníkomise ve složení Ing. Hana Bouchnerová (předsedkyně), Ing. Jan
Kukla, Vladislav Gruszka, JUDr. Jan Drda, Ludmila Kadlecová, Miroslav Brada,
na d oporučení d ílčích inv entuizačních komis í nar,'rhuje :
1. Řešeníschodků a mank

Žaff

2. Řešeníinventarizačníchpřebvtků
V kostele nalezen ] ks kalichu. Zařazen do souboru předmětůkulturní hodnoty inv.č,032 _ 2'
3. Návrhy na bezúplatnÝnřevod maietku
LAAne

4. Návrhv na wřazení maietku
- 3 ks plastoých dětskychhrnkuínv.č'K24. poškozené,v celkovéhodnotě 19,50Kč
- 1 ks černého
stolu
inv. ě. 30 - poškozený, v celkovéhodnotě200,00Kč
Celkem
219'50Kč
5. Návrhv na opraw maietku
Hřbitov:
-4-
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opťavitdřevěný lďížna vólečnémhrobu pana Wictera Ljačka _ poš|rnzenhnilobou
vyvěsnískříňka _ ošetřit nótěrem
oprava budovy márnice _ střecha, dveře, omítka
Kostel:
- obnova obrazůkřížové
cesý _ značněponičené
- oprava márnice _ havarijní stav
Hasičská zbrojnice:
- opraýa střechy
- opravaelektroinstalace
Úpravna vody:
- oprava oplocení
Výklenková kaple sv. Jana Nepomuckého v dolních Nezdicích:
- oprava omítlry
Kanalizace Pajzovna:
- vyčištění
- ýměna roštů
- oprava šachetu č.74 a 76
-

6. Návrhv na úpravu odpisovÝch plánů
Prodloužena životnost:
- inv.č.019 _ 1 Urbanistická studie obce + 5 let
. inv.č.02|-15 vrt pitnévody HVl 9,5 M + 10 let
- inv.ě. 021-t6 r'rt pitnévody HV2 11,5 M + 10 1et
- inv.č. 021-68 přečerpávacístanice požátttt + 10 let
- inv.č. 02|-69 přečerpávacístanice požánn + 10 let
- inv.č.02I.40 přeěerpávacístanice požérn + 10 let

Diskuze: nikdo se nepřihlásil.
Výsledek hlasování:pro 5 členů
proti 0 členů
zdtže|se 0 členů
Přijaté usnesení
OZ schvaluje :
a) Inventarizačnízptávu za r ok 20| 4
majetku v celkovéhodnotě219,50 Kč.
b) vyŤazentpoškozeného
c) nawženouúpravuodpisoých plánů majetku.
oZbere na vědomí :
a) návrhy na opravy obecníhomajetku.
b) zaÍazeninalezeného1 ks kalichu do majetku obce.
Ad 11) ; Úoetni obce Kateřina Hofmeisterová sezniímilapřítomnés qýsledkem hospodaření
provozovatele úpravnyvody a vodovodu v roce 2014 (viz. příloha č.8 ).

5-

č,i, ||0l20I5
Výnosy _ prodaná voda Nezdice, Borolry, 9 384 m,
Nákladv

Zisk

275242,58Kč
246188.52Kč
29 054.06Kč
Kč

NákIadv
materiál _ vodoměry, membrána, ventil vstřikoyací, ventil
odvzdušňovací,
.'. .

spotřeba chemikálií

elektrickáenersie
cestovné
náiemnéúpravnvvody
revize tlakoufch nádob
poplatková dařlza odběr podzemní vody
mzda obsluha' včetněodvodůSP a ZP
rozbory vody, zptacování provozní a majetkové
evidence
doprava - poruchy na řadu, kontrola provozu
wrobní a správnírežieprovozovatele
Celkem

20 664,50
45.36
3 30 1 8 . 1 7

28s.00

27 000.00
2 246,90
21148"00
78 736.00
13070,00

1 18 3 8 , 5 9
37 536.00
246188.52

Diskuze: nikdo se nepřihlásil.
Výsledekhlasování:pro 5 členů
proti 0 členů
zdrže|se 0 členů
Přijaté usnesení: oZ schvalujehospodďeníúpravnyvody a vodovoduprovozovateleKaV
Sta4ýPlzenecv roce 2014.

poplatlď
přítomnése stavemlyběru místních
Ad 12) PaníKateřina Hofmeisterováseznátml,|a
zakomunálníodpada ze psů.
Diskuze: nikdo se nepřihlásil.
oZvza|o informacina vědomí.

Ad 13) Předsedající starostka seznámila přítomné se zněním ozv č.112015o stanovení
systému shromažďování, sběru, přepravy' třídění' využíváttl'a odstraňování komunálních
odpadůanak|ádáru se stavebnímodpadem (viz. příloha č.9).
Novela zákona o odpadechč.22912014Sb., která je účinnáod 1. ledna 2015 zavádípovinné
třídění kovů a biologicky rozložttelnéhoodpadu a obec je povinna zajlstit místa pro
odkládání veškeréhokomunálď odpadu produkovaného$lzickými nepodnikajícímiosobami
na jejím katastrálnímizemí a je taképovinna zajistit místapro oddělenésoustřeďování složek
komunálního odpadu, minimálně nebezpečných odpadů' papíru' plastu, skla, kovů a
bio 1ogicky r ozložíte|nýchodpadů.
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prostředív tétosouvislostizpracovaloprováděcívyh|áškuč.32ll20l4
Ministerstvoživotního
odpadů.
složekkomunálních
soustřeďování
odděleného
zajištění
Sb', o rozsahua způsobu
komunálníodpadyjsou na uzemíobce Nezdice likvidovány vlastníky
Biologicky roz1ožitelné
na sýclr.pozemcích.Tento způsobbylprováděn i před účinností
nemovitostíkompostováním
nikdy žádrý problémneměla.Měnit
ýše uvedene1yttasry a obec ' ii-tó druhemodpadu
nlbo rušit,jtž takto závedenýa |étyosvědčenýzpůsob,by pro obec představovalovynaložit
na
dalšía ne právě nezanedbatók'o.'finančníčástku.V tétosouvislostisi dovoluji upozornit
a
ustanovenízákonač. 12812000Sb', o obcích,kdy majetekobce musíbýt lryuŽívánúčelně
hospodarně.
Diskuze: nikdo se nepřihlásil.
Výsledek hlasování:pro 5 členů
proti 0 členů
zdrže|se0 členů
sběru,
Přijaté usnesení:oZ schvaluje oZY Ó'LI}OII o stanovenísystémushromaŽďování,
se
stavebním
nakládáttí
a
odpadů
přepravy, třídění,vyllživárua odstraňováníkomunálních
odpadem.
Ad 14) Starostkaobce seznámila s podánímžádostio dotaci Plzeňskéhokraje na ozdravný
Ťezý:znamných stromův katastruobce Nezdice. Jedna se o dvě lípy u křížkuv horních
sv. Janav dolníchNezdicích,tři lípyu sochy sv. Vojtěchau
Nezdicíc,o dvě lípyu kap1ičky
u pu^ainy stróm Ňezdickou lípu na hřbitově. Dotace je 90Yv předpokládané
ZeLeného
nákladycca40 tis. Kě.
Diskuze: nikdo se nepřihlásil.
Výsledek hlasování:pro 5 členů
proti 0 členů
zďrželse 0 členů
Přijaté usnesení:oZ schváIilopodánímžádostio dotaci Plzeňskéhokraje na ozdravnýŤez
ýznamrrýchstromův katastruobceNezdice.
s podánímŽádostio dotaci
Ad 15) Starostkaobce Ing' Hana Bouchnerováseznámilapřítomné
pkerskeho kraie na opiu,,o hřbitovní zdt a miírnice vNezdicích do programu PSoV.
na
Maximální podil dotace na celkoých nákladechakce je 60 %' Předpokládanénáklady
opraw cca 560 tis. Kč.
Diskuze: nikdo se nepřihlásil.
Výsledek hlasování:pro 5 členů
proti 0 členů
zďrže|se0 členů
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Přijaté usnesení:oZ schválilo podanížádostio dotaciPlzeňskéhokraje na opravuhřbitovnízdi a
márnicevNezdicích
Ad 16) Dalším bodem pfogramu bylo projednání a schválení Smloulry o pos$rtnutí
finančníhopříspěvku Plzeňskému kraji na Za]ištěfi dopravní obslužnosti č. j. 42l20l5,
Smlouva se uzavírána dobu určitou,a to do 3I. 12, 2018 (viz. příIoba č. 10 ). Smluvní
strany se dohodly, že příspěvek bude poskytován příjemci na kalendařní rok. Pro rok 2015
poslqrtovatelpožadujepříspěvek ve ýši 6 270,. Kč.
Diskuze: nikdo se nepřihlásil.
Výsledek hlasování:pro 5 členů
proti 0 členů
zdrželse 0 členů

Přijatéusnesení:
OZ schvaluje:
příspěvkuPlzeňskémukraji na zajištěnídopravní
a) smlouvu o poslgrtnutíťrnančního
č,,
obsluŽnosti
J, 42l20I5'
b) příspěvekPlzeňskémukraji na zajištěnídopravníobslužnostiobce Nezdice pro rok
2075ve výši6 270Kč'

Ad 17) Předsedajícístarostkaobce sezniímilapřítomnése zněním Smlouvy o umístění
00 Plzeň,IC
656116,326
s fnmouAITEX s.r.o''Farského
zaŤízent
ě.3O5l20I5č.j. 84120115
při umístění
je
stran
povinností
práv
smluvních
a
úprava
27987493.Předmětemsmlouvy
zaŤizenísloužícíchpro šířenísigrrálu internetuna střešebudovy oU
te|ekomunikačních
Nezdice. Zám& byl zveřejněnna uřednídesce v obdobíod 13.3._ 30,3.2015,nikdo se
kzálměnsnevyjádřil. Smlouva se uzavírána dobu neurčitou(viz' příloha č.11 ). Smluvní
sítiinternetpro
stranyse dohodlyna poskyování sluŽebpřipojeník veřejnételekomunikační
institucev budověoU zdarma
Diskuze: nikdo se nepřihlásil.
Výsledekhlasování:pro 5 členů
proti 0 členů
zdrŽelse 0 členů
oZ schvaluje
Přijató usnesení:
zaŤazettlslouŽícíhok distribuci bezdtátovéhointernetu
telekomunikačního
a) umístění
frmě AITEX s'r.o.'Farského656l|6,326 O0 Plzeí,IČ 27987493na dobu neurěitou
za nájemnéve ýši ceny službypřipojeník internetuo parametrech|2l3 Mbit pro
celoubudoluOU.
č,i,84120|5.
zaÍízeníč.305120|5
b) Smlouvuo umístění
Ad 18) Dalšímbodem zaseďárubylo projednántnájemď smlouvy č,,j,I2712013(viz, příloha
S.r.o.'se sídlemZa Brumlovkou26612'Pta|ta4,IC
s firmou Internethome'
č.12 ) vzavŤeté
částipůdya střechybudovy oÚ Nezdice pro umístěnístožáru
užívání
24161357na dočasné
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obce konstatovala, že
s anténamia montážnihoboxu pro šířenísignálu internetu. Starostka
sluŽeb
oÚ Nezdice a obecní knihovna je napojena na nového poskytovatele
ň;;úř
internetu firmu AITEX a nevyužíváslužebfirmy Internethome.
Nawhla zastupitelůmodsouhlasit:
střechy budovy o-Ú
a) ponechat f,rrmě Internethome nadále dočasnéuživáníčásti půdy a
pro umístění stožáru s anténami a montiňt.ího boxu za sjednanéniíjemné,dle
Ň.)al..
poskytuje sluŽby internetu
smlouvy ó *3''',' ě j. 12712013.Firma Internethomei po I' 3.2015
obyvatelůmv Nezdicích.
pro potřeby kanceláře oÚ a obecní
b) Vypovědět poskýovatele internetu, firmu Internethome,
knihormy.
Diskuze: nikdo se nepřihlásil'
Výsledek hlasování:pro 5 členů

proti 0 členů
zďrŽelse 0 členů

Přijatéusnesení:
OZ schvaluje:
oU
a) ponechai ťrrměInternethomenadále dočasnélžíváni částipůdy a střechybudovy
dle
nájemné,
sjednané
za
boxu
Ň."oi.. pro umístěnístožarus anténamia montžtžtiho
smlouvyo nájmuč,,i'I27l20L3.
4, IČ
b) Vypovědět frmu Internethome's.Í.o.,se sídlem Za Brvriovkou 26612,Praha
24161351,coby poskýovateleinternetupro potřebykancelářeoÚ a obecníknihovny.
suzavŤenouDohodouč,i,4712015
starostkaobce seznámilapřítomné
Ad 19) Předsedající
na
mezt óbcí Nezdice a pant Annou Tančouzovoua panem Petrem Tančouzemo vstupu
a
místníkomunikaci p.č. 255lI1 v k.ú. Nezdice nad Úhlavou a souhlasem s umístěním
z55l1l
pro důmč.p.86na pozemkumístníkomunikaceparc'č'
zÍízenimkanatizač:ipřípojky
v k.ú.NezdicenadÚhlavou (vu. přiloha č.13 ).
Diskuze: nikdo se nepřihlásil.
Výsledekhlasování:pro 5 členů
proti 0 členů
zdrŽe|se 0 členů
paní Annou
Přijaté usnesení:oZ schvalujeDohodu e,i' +,ltzot5 mezi obcí Nezdice a
Taněouzovoua panemPetremTaněouzemo vstupuna místníkomunikacíp.č'255111v k.ú.
katalizaěm přípojky pro dům
N.'ai.. nao Útrtavou a souhlasems umístěníma zŤízerum
na pozemkumístníkomunikaceparc.č.255lI1v k.ú.NezdicenadUhlavou
č.p.86
Ad 20) Předsedajícístarostkaobce seznámila přítomnés uzavřenou objednávkous firmou
projektové
rav ŠtaryPlzenec, a.s., Sedlec I95, 332 02 Stafý Plzenec' na zpracovátli
částinovéhoýtlačnéhořadu vPVC od úpravnyvody obce
dokumentac.,,u'oyp,ucování
Novy
Nezdice, až za to'yto náhonu řeky Úhlavy do místa,kde koněí |itina a zaěínáPVC.
průtlakem
ale
jako dosudmostníkonstrukcí,
ýt|ačnýřad se povedepo novétrasea nepůjde
poa r.to., Út.,tavo.,a t3ž prttlakempod náhonemke mlýnu (viz. příloha č.14). Celková
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cena projektovédokumentaceovčetněveškerychpodkladů a jednání nezbytných k územnímu
Ťizenl,a stavebnímupovolení, nepřesáhne 49.000 Kč bez DPH.
Diskuze: nikdo se nepřihlásil.
Výsledek hlasování:pro 5 členů
proti 0 členů
zdtŽel se 0 členů
Přijaté usnesení: oZ schvaluje zpracováni projektové dokumentace na Vypracování části
nového ýtlačného řadu v PVC firmou KaV Starý P7zenec, a.s.. Celková cena projektové
dokumentace, včetně veškerých podkladů a jeďnání nezbytných k územnímu Ťízertta
stavebnímupovolení,nepřesáhne49.000 Kě bez DPH.
Ad 21) Starostka obce seznámila zastupitele se záměrem zadat zpracování projektové
dokumentace na opraw hasičskézbrojnice panu Ing. Janu Kadlecovi. Nejdříve jsme chtěli
pouze vyměnit střešní krýinu, která je na bnanici životnosti. Ale vhodně zptacovaným
projektem, ktery vyřeší tvar střechy, bychom údi navtátili hasičskézbrojnici původní
venkovský ún.Po zpracováníprojektovédokumentace chceme požádato povolení stavební
úřad,tak abychom v příštímroce měli připraveny všechnypodklady pro žádosto dotaci.
V lednu 2015 proběhlo jednání starostky obce se zástupci Západočeskéhokonzumního
družstvaSušice,kteří přislíbili postupnou opravu budovy prodejny potravin.
Starostka obce konstatovala, že v jednárlt se zástupci ZKS Sušice bude pokračovat,tak aby
slíbena oprava proběhla' Citlivou opravou obou dvou budov doufame' že se nám podaří
vytvořit příjemný venkovslý prostor. Navrhla zastupitelů schválit zpracování projektové
dokumentacena opra\.uhasičskézbrojnice panem Ing. Janem Kadlecem.
Diskuze: nikdo se nepřihlásil.
Výsledek hlasování:pro 5 členů
proti 0 členů
zdrže|se 0 členů
Přijaté usnesení: OZ schva\uje zpracování projekÍovédokumentace na opravu hasičské
zbrojnice panem Ing. Janern Kadlecem.
Ad 22) Ing. Hana Bouchnerová seznámila přítomnés jednáním se zástupc\ Zápaďočeského
konzumního družstva Sušice o zachováni a udrženíprodejny potravin v obci. Prodejna
potravin je ztrátová. Zástupci ZKD obci Smloul.u o nájmu plochy nemovitosti č. p. 50
(prodejna potravin) pro účelyumístěníuřední desky (viz. příIoha č.15). Plochu k dnešnímu
dni využíval obecní uřad pro svoji úřední desku zdarma. Roční nét1emnéby tak činilo i
12.000Kč. Doba nájmu .. '3.d''auá na neurčitou'ProtoŽeprioritou oÚ Nezdice je zachovéni
prodejny poÍavin v obci, doporučilastarostkasmlouvu schválit.
Diskuze: nikdo se nepřihlásil'
Výstedek hlasování:pro 5 členů
proti 0 členů
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zďrže|se 0 členů
Přijaté usnesení:oZ schvalujeSmlouvu o nájmu plochy na nemovitostipro účelyumístění
deskyě.j. 11Ll20l5.
úřední
starostkaobce seznámilapřítomnés náwhem spolkův obci o zakoupení
Ad 23) Předsedající
zlukové aparututypro společnévyvžltípři pořádání kulturnícha sportovníchakcí. Pan
Stanislav Polívka provedl předběžnýprůzkum trhu a nawhl nakup 1 ks bezdrátového
mikrofonu, 2 ks drátoých mikrofonů,2 ks stojanůna mikrofon, 1 sadu přenosných
s mixem věetnězesilovačea 1 sadu stojanůna reproduktory.Celková hodnota
reproduktorů
je
soupfavy cca22 tis. Kč. Zwková aparuturabude umístěnana oU Nezdice. Pro jednotlivé
spolky v obci budek dispozici zdarma.
Diskuze: nikdo se nepřihlásil.
Výsledek hlasování:pro 5 členů
proti 0 členů
zďržel'se 0 členů
mikrofonu,2 ks
Přijaté usnesení:oZ schvalujenákup zwkové aparatury(1 ks bezdrátového
drátoých mikrofonů,2 ks stojanůna mikrofon, 1 sadu přenosnýchreproduktorus mixem
včetnězesilovačea 1 sadustojanůna reproduktory).Celková hodnotasoupravynepÍel<ročí22
tisíc.Kč. Skladovánízvukovésoupra\Tbudena oU Nezdice. Jednotliqýmspolkůmv obci se
budepůjčovatzdarma.

^d 24) Ing. Hana Bouchnerová seznámila přítomnés licenčnísmlouvou o veřejném
ptovozovátttmístníhorozhlasu č.j,2l20|5 s firmou oSA, Čs.Armády 20, Praba 6. Roční
autorská odměna frmě oSA za použiváníhudby v místnímrozhlase činí1 367 Kě (viz.
příIohač.16).
Výsledek hlasování:pro 5 členů
proti 0 členů
z&že|se 0 členů
rozhlasu
Přijaté usnesení:oZ schvalujelicenčnísmlouvouo veřejnémprovozoÝánímístního
j
,
2
l
2
0
I5
č.
Ad 25) Dalšímbodemjedníníbyl ýběr truhlářskéfirmy na obnow 2 ks vstupníchdveří
budolryoÚ Nezdice. Hlavní vstupnídveře jsou historickédveře z poloviny 19. století,jsou
dvouKídlé' riímovékonstrukce s kazetovou ýplní v dolní třetině s nadsvětlíkem.Zadru
rámové
dveře,kterésloužíke vsfupudo dvora,jsou z prvnítřetiny 20. století,jsou dvoulďídlé,
jsou
v trámové zérubni
konstrukce s prosklenou ryplní ze 3l3 s nadsvětlíkem,osazené
s obložkami.oslovili jsme tři truhlrířeMgr. Michala Konáše, uměleckéhotruhlaře pana
MiroslavaKotoru apanaJříhoČermáka(viz. příloha č,.17).
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2 ks
cenacelkemza obnow

dveří,věetněDPH
Kě
69'117,00

ronáš,Nevolice38.3440|
rvr-i.nut
óomaŽlice,lČ03|64837

Kě
68'400,00

26,332 04
Mt'"'l"" úora, Milínov
Ňezvěstice,IČ1036156I
6I
Jří Č.'*ák, Nerudova289,335
š 4s33539:íp"r."e Poříčí,

Kě
57.800,00

vybrar,naobnovudveřítruhlařskou
Starostkaobce nawhl aZo

firmu pana Jřího Čermáka'

ání:
hlasov
Výsledek
;f.''ď53;'

,a,z"tse 0 ělenů

budovy oÚ Nezdice truhláŤem
dve|í
vstupních
ks
2
obnow
nepřesáhnešg.oooKč celkem.
Přijaté usnesení:oZ schvaluje
;,ňňil-*ří
panemJiřímCerm át"Á' c"^áobnovy
kaple sv.
opÍaw.i}<lenkové
záměrem
se
přítomné
krajedo
vá seztitmila
jsme#ffi ".J",""iir""ňského
Ad 26) Ing.Hana Bouchnero Ň."oi.i.r,lp'i^ip*'ili

-p,oguÁ,z^7::J,11h::il:#ffi
i;1ř#3
"éťgryÍé:,itrť*uxls;

JanaNepomu.r.en3-"-aJriň
Programustanovrt

kraiebyl.tu,.u"'?;ó';ó.il'u,iio]"ói$iyý:ťffi:"HnilJf,
jirího
ermáka,
Č
':^;:ffi
J1ri.t
nu''u
l"':1y"}.í
práci
;!x''"ifi
referencela provedenou
Ťbť*é'-;Jff.1
té
*
rr"díe
l
očíi!:óe.
,"*,ů,iď
ťnmyprovádíopra*
zzš 6tSpá1ené

Nerudova zsg,
pu* t',tu,,i,,aKastnera,-ťJ."-i"oné
jsme získali oo ,i*o,tv Pt.,,í*,
zámku.
sv.
opravitvýklenkovoukapli
nawhlaZo
obce
Starostka

:
ování
hlas
Výsledek
;J;iJl"'#'
-zďrŽe|se

0 členů

awý d"ry11ryf.ůlJTi#ffil::-ť'."T]
eopr
:oZschvaluj
ení
usnes
Přijaté
Ti$Í

i;';n,"u.,vtupr.''.prót.
jj"H*n;n:"ll'*E:?il'-TT.1-3#iJfi
ffiffi.
Kě.
50.000

odpadních
na seminďi ,, Jak dá v čištění4281200I
úča-sti
s
přítomné
^ďz')Starostka obceseznámjla

řadu
E9;,;'odpadni.voďilY+?;:lr:"h1áštT
;b.i.h( do2000
tá. ," .To iinézíska'a
vodv ma'ých
uti,i"i,n,,
.,ooaíuffii";'k*
vodovodůa kana'izace,
Sb.,kteroup,á'áJi""r.",,o
n"',*",iiť;1;u"íř"
""půJú;|iste''iodpadních
vod.
informacío dalšímpostupu " d;jJší*
moŽnostech
nových
o
informací
""
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Výsledek hlasování:pro 5 členů
proti 0 členů
zdrže|se 0 členů
Přijató usnesení:oZ schvaluje zpracovánrstudie řešeníčištěníodpadníchvod v Nezdicích.

Ad 28) Schválení sídla spolku občanskéhosdruŽeníAktivios v budově oÚ _ Nezdice č.p.46
( viz. příloha č.18)
Výsledek hlasování:pro 5 ělenů
proti 0 členů
zdrže|se 0 členů

Přijaté usnesení:oZ uděluje souhlas ve smyslu ust. $ 14 zákona č' 304l2OI3Sb., o
veřejných rejstřícíchprávnických a fyzickych osob, v platnémznění,k tomu, aby spolek
občanskésdruženíAktivios, zapsanéve spolkovémrejstříkuvedenémKrajs\irrr.o.'d.p"-d.spisovouznačkouL4356, měl umístěnosvésídlona adrese:Nezdice,č.p.46,,
l|9l
PSC 334 01

d 29) Projednání ostatníchzáleŽitostí :
Přítomď byli sezrxímeni:
. se Záptsem z jedmní ShromáŽdění zástupců svazku obcí okresu Plzeň-jih pro odpadové
hospodářství, konaného dne 26. 2. 2015 v au|e Zák|adní školy ve Štěnovicíci. (viz
příloha č.19).

s Návrhem závěrečného
účtusvazku obcíokresuPlzeň-jih pro odpadovéhospodářstvíza
rok20|4 (viz přítohač.20.
o

s činností
MikroregionuPřeštickov roce2015

o

s Ročnímýkazem o knihovně zarok2}I4 čj. 9l20I5 (viz příloha č'.2t),
s RozhodnutímMěÚ Přešticeč.j.70l2OI5 o povoleníodlovu geografickynepůvodních
Živočichůnorka amerického,psíka mývalovitého,mývala severníhoa nutrie říční
vhonitběč.9LuŽany(viz přítohač.22),
..
s RozhodnutímMěÚ Přešticeč.j. 6912015o schválenímanipulačního
řádu pro pohybliý
jez Nezdice(viz příloha č.23).

o

s oznámenímo zahájeníč'j. 56120|5tizeruve.veci schválení kanalizaěruhořádu obce
Nezdice(viz přílohač.24).
Se seznamemnemovitychvěcí Úřadu pro zastupovánístátu ve věcech majetkoých č.j.
57/20|5,u nichžje dosudv katastrunemovitostíevidován neznámývlastník(viz příloha
č. 2 5) .
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s připojenímobce Nezdicekmezinátodníkampani,, Vlajka pro Tibet..2015 (vtz příloha
č.26).
k 30. 3. 2015veřejnésbírkyna obnovuobrazůKříŽovécestyv kostelesv.
se stavemúčtu
Prokopaje22 611,78Kč'
použitípříspěvkuna činnostV roce 2014od divadelníhospolkuTradeáši
s doložením
z Nezdic. Z příspěvkuve ýši 10 tis. Kč,zap|atildivadelníspolekTradeáši4 tis.Kč za
nájemhřištěTěloýchovnéjednotěNezdice .
se zařazenimobce Nezdice do projektu,'Tisíc stromkůpro Plzeňsky kraj...K distribuci
materiáludojdena podzim tohotoroku. Před samotnoudistribucí
stromkůa pomocného
proběhnouinformační
schůzky.
Obecnízastupitelstvovzalo ad29) na vědomí.
diskuzi.
Ad 30) Starostkaobce otevŤela
Nikdo se nepřihlásil.
Ad 31) Zánér
Starostkaobcepoděkovalavšempřítomnými zastupitelůmzaičast.
VeřejnézasedárttoZ skoněilov 19.50hod.

é zápisu:panMiloslavHoř\ý
ověřovatel
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Zápis provedla : Kateřina Hofmeisterová

V Nezdicíchdne 30.3.2015

JUDr. Jan Drda
místostarosta

ffi
L4-

Ing. Hana Bouchnerová
starostka

\-

