j.223/2015
č,.

o průběhu veřejného zasedání Zastupitelstva obce Nezdice
konaného dne 29. 6.2015 od 18.00 hod v zasedacímístnostioÚ v Nezdicích

Ad 1) Veřejnou schůzizahájl|astarostkaobce Hana Bouchnerová v 18.06hod a všechnypřítomné
přivítala.Předsedající
konstatovala,že infotmaceo konánízasedáníbyla zveřejněnana úřednídesce
a to sedm dní přede
obecního úřadu Nezdice a na internetoých stránkách .llwi.l.'a-b9e:npadigqea,
Veřejnézaseďánibylo tedy svolánořádně a věas v souladus ustanovením
dnemkonánízasedéní.
$92
a $93 zákonao obcícha ďáIekonstatovala,žeje přítomno5ělenůzastupitelstva,zastlpitelstvoje tedy
Přítomnoje 5 zastupite\ia 2 oběanézobce Nezdice. Prezeněnílistina je součástí
usnášeníschopné.
tohoto zápist;.
zápisu byli nawženiIng. Jan Kukla a pan FrantišekSuda.Bylo takénawženo,
Ad 2) Za ovéÍovatele
po
veřejnéhozasedáníse budehlasovatveřejně.
dobu
trvání
že celou
pro
Výsledek hlasování: 5 členů
proti 0 ě1enů
zdrželse 0 členů
Přijaté usnesení:Zastupitelstvoobce Nezdice schvalujeza ověřovatelezápisu o pruběhu zasedáni
zastupitelstvaobce Ing. Jana Kuk1u aparLaFrantiškaSudu a schvalujeveřejný způsobhlasovánípo
celou dobu trváníveřejnéhozastupitelstva.
Ad 3) ZapisovateLem
byla jmenovánapaníKateřinaHofmeisterová.
předneslanávrh programu zasedinil vlz. pÍ.1'lz
Ad 4) Předsedající
1. Zahájeni
2.

Volba ověřovatelůzápisu

3.

Volba zapisovatele

4.

SchváleníprogramuvZoZ

5.

zYZoZ z30. 3. 2015
Kontrolausnesení

6.

Zpráva starostkyobce

7.

účtuobceza rok}Ol4
hospodďenía Závěreěného
Projednanía schváleníceloročního

k 31. 12, 20Í4
8. Projednánía schváleníúěetnízávěrkyobce sestavené
opatřeníRozpoětuobce2015
9. Projednánía schválení3. rozpočtového
opatřeníRbzpočtuobce2015
10. Projednánía schválení4' rozpočtového
opatřeníRozpoětuobce2015
11. Projednánía schválení5. rozpoětového
dotaceč,j.I52l20I5 od Plzeňskéhokraje
12. Projednánía schváleníSmlouly o poskýnutíúěelové
na projekt ozdravný Íez- údržbaýznamných stromův Nezdicích
13. Projednánía schválenípřijetídotaceod Plzeňskéhokrajena opraw hřbitovnízdi amérnice
v Nezdicíchz progfamuPSOV PK 2015.
14. Projednánía schváleníposkýnutídaruve \ýši 1 200 Kě Institutupro památkya kulturu,o.P.S',
Putim7I,397 01 Písek,IC 28072219.
prodatobecnípozemekp.ě.I35l32o výměře680 m2,trva|ý
15. Projednání
a schválenízáměruobce
trarmíporost.
l'6. Projednánía schvá|eni záměru obce zatížitnemovitýmajetekvěcným břemenem(služebností)
přípojkypro rodinný
pozemekKN p.č.255ffi v k.ú.Nezdice nad tlhlavou - zÍizetíkana|izaěru
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důmě.p. 86.

17. Projednání a schválení úhrady zpracováni projektové dokumentace na vypracování ěásti nového
ýlaěného řadu vodovodu z Fondu obnoly vodovodu a úpravnyvody.

18.Projednání a schválení úhrady výměny 29 ks vodoměru na vodovodním Íadtt zFondu obnovy
vodovodu a úpravnyvody.

t9. Projednanía schválení zménydodavatele plynu pro budovu oÚ.
20.Projednání a schválení smlouvy ě j.95l20I5 na poskýování telekomunikaěních služebpevnélinky
v kanceláři oU.

rozhlasu
21. Projednánía schválenílicenčnísmlouvyo veřejnémprovozovánímístního
j,I33l20I5
1207lI0.
Klimentská
s firmouIntergram,
é.
22. Projednánídopramísituacev obci (parkovánía dodržování
rychlostijízdy automobilův obci).
23. ProjednáníostatníchzáIežitostiorganizaěnípovahy
24. Diskuze
25. Závér

Diskuze:nikdo se nepřihlásil.
Výsledek hlasování:pro 5 ělenů
proti 0 ělenů
zdrželOělenů
Přijaté usnesení: oZnavrženýprogramschválilo.
zkontrolovalausnesenízposledníhovZoZ, kterése konalo 30' 3' 2015 a
Ad 5) Předsedající
konstatovala,ženeby|uloženžáďnýtko|,
Ad 6) Starostka obce Ing. Hana Bouchnerová seznámila přítomnése svojí zprávoa (viz. přÍIoha č.

2).

účtuobce Nezdice za
žepodrobněs celým znénímZávěreěného
Ad 7) Starostkaobce konstatova|a,
Kateřině
rok 2OI4 se mohli všichniseznámitna úřednídesce obce Nezdice a předala slovo účetní
zarok
jednou
obce
Nezdice
ještě
úětu
přítomné
náwhem
Závěreéného
s
seznámila
aby
Hofmeisterové,
(viz.
příloha
č.
3
2014 názoměpředstavenpomocídataprojektoru
).
Výňatek:Rozpoěetobce Nezdice na rok 2014 by| sestavenv souladus platnýmiprávnímipředpisy
upravujícímiťrnancováníměst a obcí. obec Nezdice hospodďila v roce 2014 podle rozpočtu
opatření.
dne19. |2.20t3. Během roku 2014bylo provedenodvanáct rozpočtových
schváleného
Celkové příjmy po konsolidaci převedenév roce 2014 na :úětyňízené obcí Nezdice ěinily
294t 644,86Kč,
Úěetnictví obce Nezdice vykáza|o v roce 2014 celkové výdaje po konsolidaci v objemu
výdaje18tis. Kě.
výdajepřipadá 2 383 tis' Kě a na kapitálové
na béžné
2 400752,24Kč,.Ztoho
V roce 2014 hospodařilaobec s přebýken ve výši 540 892,62Kč. Přebytekrozpoětubyl ponechán
na spořicímúětuobce,kteÚ je vedenýu Komerčníbanky.

n
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V současnédobě má obec splaceny všechny své úvěrovézívazky a hospodaÍíbez cizích
prostředků.
Přehled stavu
nrzev

na bankovních účtechobce Nezdilce:

BéžrtÝúčetKomerční banka

BéžnÝúčetCNB

Spořicí úěetKomerění banka
Úěet Fondu obnow vodovodu a úpravnyvody
Celkem

stav k 31.12.2014
28 909'86Kč
683,97Kě
950608.04Kě
96 503,75
1076705.62Kč

Přezkoumáníhospodďeníprovedl Krajský úřadPlzeňskéhokraje, odbor ekonomický.Přezkoumání
bylo provede.'o.' souladu se zákonem ě. 42012004Sb., o přezkoumáváníhospodďeníúzemních
cellď a dobrovolnýchsvazkůobcídne 1.4.2015.
samosprár'ných
Závěr zpráv.vzrí : nebvly ziištěnychybv a nedostatkv.
přezkoumáníhospodařeníobce zarck20l4 je přílohouzávěreěného
FlnézněníZpráw o provedeném
účtu.
Diskuze:nikdo se nepřihlásil.
Výsledekhlasování:pro 5 ělenů
proti 0 ělenů
zdrže|se0 členů
Přijaté usnesení:
oZ schvaluje celoročníhospodařeníobce a závěrečnýúčetobce za rok 2014 včetnězprávy o
obceza rok 20t 4 bez výhrad.
výsledkupřezkoumáníhospodaření
Ad 8) Úeetni obce Kateřina Hofmeisterováseznámila přítomnés podk1adypro schváleníúěetní
závěrky obceza rok20l4 (viz. příIoht č.4).
závěrky:Úěet''í závěrkak31,.12.2OI4 obce Nezdice,Nezdice 46'
úěetní
Identifikaceschvalované
3340| Přeštice,IC 00573370.
závěrhv: 29. 6.2015
Datumrozhodovánío schváleníúčetní
závěrky:
podkladypro schváleníúčetní
Předložené
12.2014
k3I.
Rozvaha
Yika,zisku a ňrányk 3L. 12' 2014
Přílohak3L, L2' 2014
Zpráva o výsledkupřezkoumáníhospodďeníza rok 2014
Inventarizaěnizprávak 3I . I2. 2014
KateřinaHofmeisterová
Předkladatelpodkladů:starostkaobceIng.Hana Bouchnerováa účetní
závěrhvdle $50 odst.2,písm.c)zákonaó.128/2000
o schváleníúěetní
osobrozhodujících
IdentiÍikace
Sb.,o obcích: zastupitelstvoobce Nezdice,ve složeníělenůk datu29.6.2015.
Illasování členůschvaluiícíhooreánu. kteří wužili svéprávo dle Q12whláškv č.22012013:
Z celkovéhopočtu7 ělenůzastupitelstvaobcebylo přítomno5 členů.
závěrky: Irrg.Hana Bouchnerová,Ing. Jan Kukla, FrantišekSuda,
Hlasování pro schváleníúčetní
Bc. RomanPlachý,Miloslav Hořký.
závěrky: nikdo
Hlasování proti schváleníúčetní
závěrkv:
VÝrok o schváleníúčetní
závěrku zarok2014, poměremhlasů5:5oschvaluje.
ZastupitelstvoObce Nezdiceúčetní
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Vviádření účetníiednotkv k výroku:
Zastupitelstvo obce rozhodlo, Že schvalovaná llč,etnízávěrka poskytuje v rozsahu skuteěností
posuzovaných podle $ 4 r,yhlášky ě. 220120|3 Sb. věrný a poctiý obraz předmětu účetnictvía
finančnísituace obce Nezdice.
Schvalovací otgán, prostřednictvím starostky obce Ing. Hany Bouchnerové a předsedy finančního
ýboru Ing. Jana Kukly v pruběhu celého roku efektirmě posuzova| nzika a možnéztráty v
jednotku ovlirmit, atim omezil vzrik problémů'které
hospodďení, kterémohly v pruběhu roku účetní
by vedly k neschválení účetnízávěrky.
Na základě schválení účetnízávěrky, provede účetníobce přeúčtováníýsledku hospodaření ve
schvalovacím tízeni ve ýši 339 575,40 Kč ve prospěch :úětn432 - Výsledek hospodďení minulých
úěetníchobdobí.

Ad 9) Paní Kateřina Hofmeisterová seznámila s 3. rozpočtovým opatřením rozpoětu roku 2015 a to
ve znéni''
Rozpočtovéopatřeníč.3 _ rozpoč,et2015( viz. přiloha č.5)
Celkové příjmy rozpočtuve ýši
2788 37I Kě
+ 278795Kě
Financování ve ýši
Celkové zdroje
3 067 166Kč
Běžttéýdaje
2 9I7 166Kě
Kapitálové výdaje
l50 000Kě
Celkové výdaje rozpočtu ve ýši
3 067 166Kč
Diskuze: nikdo se nepřihlásil.
Výsledek hlasování: pro 5 č1enů
proti 0 členů
zdrže|se 0 členů

Přijaté usnesení: oZ schvaluje3. rozpočtové
opatřeníRozpoětu2015.

Ad 10) Paní Kateřina Hofmeisterová seztámila s 4. rozpočtovýmopatřenímrozpočturoku 2015 a to
ve znění:
Rozpoětovéopatřeníé,4 -rozpočet 2015 ( viz. příloha č.6)
Celkové přtjmy rozpočtuve ýši
2788 471Ké
+ 278 695Kě
Financování ve ýši
Celkové zdroje
3 0ó7 166Kč
Běžnéýdaje
2 917I66Kě
Kapitálové ýdaje
150000Kč
Celkové výdaje rozpočtu ve výši
3 067 166Kč

Diskuze:nikdo se nepřihlásil.
Výsledek hlasování:pro 5 ělenů
proti 0 ělenů
zdrže|se 0 členů
Přijaté usnesení: oZ schvaluje 4. rozpočtové
opatřeníRozpoětu2015.
Ad 11) PaníKateřina Hofmeisterováseznámilas 5. rozpočtoýmopatřenímrozpoěturoku 2015 a to
ve znětí:
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Rozpočtové
opatřeníč.5 _rozpočet2015( viz. přílohač.7)
Celkové příjmy rozpočtuve výši
3 2I0 727Kě
+327 423Kě
Financování ve ýši
Celkové zdroje
3 538 150Kč
Běžnévýdaje
3 3 8 81 5 0K ě
Kapitrílovévýdaje
150000Kě
Celkové výdaje rozpočtu ve výši
3 538 150Kč
Diskuze: nikdo se nepřihlásil.
Výsledek hlasování: pro 5 členů
proti 0 členů
zdrže|se 0 ělenů

Přijaté usnesení: oZ schvaluje5. rozpočtové
opatření
Rozpočtu
2015.
Ad 12) Starostkaobce seznámilapřítomné
se Smlouvouo poskytnutíúčelové
dotace'č.143|2015na
Ekologicképrojekty2aI5 ěj.152l2015(viz příloha č.8). Předmětemsmlouvyje poskytnutíúčelové
finaněníneinvestiěnídotaceve výši l8 000 Kč na projekt,,ozdravnýtez * údtžbavýznamnýchstromů
v Nezdicích.Z dotacesmíbý hrazenbezpečnostní
řez stromů,nikoliv likvidace dřevníhmoty.Dotacije
třebavyěerpatdo 30. |I.2015, Dotaceje 90%.Poskýovatelemdotaceje Plzeňskýkraj.
Diskuze:nikdo se nepřihlásil.
Výsledek hlasování:pro 5 ělenů
proti 0 členů
zdrže|se0 ělenů
Přijatéusnesení:
a) oZ schvalujepřijetídotaceve výši 18 000 Kě na projekt ,,ozdravnýřez _ údtžbaýmamných
stromův Nezdicích.
b) oZ schvalujeSmlouvuo poskýnutíúčelové
dotaceč'.143|2015na Ekologicképrojekty2015
j.I5212015
č,
Ad 13) Starostkaobce sezrámila přítomnése získánímneinvestiěnídotaceve výši 200 000 Kě na
opravu hřbitovní zdi a márnice' Dotaci obec získala z Programu stabilizace a obnovy venkova
Plzeňskéhokraje 2015' Poskýovatelemdotaceje Plzeňskýkraj. Dotace se poskytujemax. do qýše60
oÁ ce|kovýchnákladůakce.
Diskuze:nikdo se nepřihlásil.
Yýsledek hlasování:pro 5 ělenů
proti 0 členů
zdrže|se0 ělenů
Přijaté usnesení:
a) oZ schválilo přijetíneinvestiční
dotaceve výši 200 000 Kě na opravu hřbitovní zdi a márnicez
Programustabilizacea obnovyvenkovaPlzeňského
kraje2015.
b) oZ pověřilo starostku obce uzavřenímsmlouvy o poskytnutíneinvestiěnídotace na opravu
hřbitovnízdi amárnice s Plzeňskýmkrajem.
c) oZ pověřilo starostkuobce ýběrem dodavatelskéstavebnífirmy na opravu hřbitovní zdi a
márnice.
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d) oZ pověřilo starostkuobce uzavřenímSmlouly o dílo s lybranou stavebnífirmou na opraw
hřbitovnízdi a márníce.
Ad 14) Dalšíbod veřejnéhozaseďátíoZby|o projednánía schváleníposkytnutídaru ve Úši 1 200
Kě Institutupro památkya kulturu,o.P.S.,Putim 7I,397 01 Písek,IC 280722|9.Institutpro památky
a kulturu,o'P.S.,by| zaLožetv roce 2007 s cílemnestranněa nezávisleinformovatjednotlivce,firmy i
neziskové organizace,kteréjsou aktivní pÍl zachovátí, obnově a vylživání kulturního dědictví v
a setkávánímajitelůpamátek,architektů,
republice.Připravujeprojektyzaměřenénavzdě|ávání
České
restaurátoru,pracovníkůpamátkovépéěe,představitelůměst a obcí, studentů,zástupcůodborných
ťrremi neziskoých organizaci.Vyhledává a prezentujepozitivní příklady Z praxe, kÍerémohou
inspirovat dalšízájemce.Institutje sociální podnik a zaměstnáválidi, kteří se vzhledem ke své
zdravotnisituaci obtížnějiuplatňujína trhu práce' Zachovává k nim individuálnípřístupa respekťuje
jejich potřeby.Za poskýnutý dar bude obci zasíláněasopisPROPAMATKY, ve kteréminformujeo
možnýchdotačníchpodporách na obnovu parnátek,poskytují cennérady a informace v oblasti
postupůpři opravěpamáteka časopisdává příkladydobrépraxejižobnovenych
správnýchstavebních
památek'
Diskuze:nikdo se nepříhlásil.
Výsledek hlasování:pro 5 ělenů
proti 0 členů
zďrže|se 0 ělenů
Přijaté usnesení:oZ schvalujeposkýnutídaru ve ýši I200,- Kč Institutupro památky a kulturu,
o.P.S.'Putim7I,397 01 Písek,IC 28072219,
Ad 15) Starostkaobce seznámilapřítomnése záměremobce zveřejnitprodejobecníhopozemku p.č.
územíNezdice nadUhlavou,kteryje zapsánta
t35l32 o ýměře 680 m,, tacházejicíse v katastrálním
listu vlastnictvíě. 10001u Katastrálníhoúřadupro Plzeňskýkraj, KatastrálnípracovištěPlzeň.jih (viz
příloha č.9). Uvedenýpozemekse nacházív územnímplánu obce , v lokalitě N5, tj. plochy určené
plánu obce Nezdice , ktery nabyl účinnosti
7.4.2012' Starostka
pro bydlenídle platnéhoúzemního
nawhla zastupitelůmprodat pozemek nejvyššícenovénabídce.Nabídky musí bý doručenyoÚ
Nezdice nejpozdějido pondělí31. 8. 2015 do 15'00hod. o vhodnémkupci oZ rozhodnena svém
zářijovémzasedání.
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Diskuze:nikdo se nepřihlásil.
Výsledek hlasování:pro 5 ělenů
proti 0 členů
zdrže|se0 ělenů
o výměře 680
Přijaté usnesení:oZ schvalujezveřejněnízáměruobce o prodejipozemkup.č,.135132
je
listu
vlastnictví ě.
na
zapsán
rď, nacházejícíse v katastrálnímllzemíNezdice nad Úhlavou, kteý
i0001 u Katastrálníhouřadupro Plzeňskýkraj,KatastrálnípracovištěPlzeň-jih.Pozemekbudeprodrán
nejpozdějido pondělí31. 8' 2015do 15hod.
Nabídkyje třebadoručit
nabídce.
nejvyšší
nemovitým1letekobce věcným
Ad 16) ) Starostkaobce seznámilapřítomnése záměremobcezatížiÍ
nad Uhlavou , kde bude
Nezdice
k.ú.
p,č,.255lI1
v
pozemek
KN
(služebností).
o
se
Jedná
břemenem
příloha
č.
10).
(vlz
ě.p.
86
dům
pro
ňízenakata|izaénípřípojka rodinný
EL

.eřf,s

Ě.
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Diskuze:nikdo se nepřihlásil.
Výsledek hlasování:pro 5 členů
proti 0 ělen
zdrželse0 členů
Přijaté usnesení: oZ schvaluje zveřejnit záměr obce zatižttnemoviý majetek'Y:-."v'" břemenem
pozemek místníkomunikaceKN p.č. 25.5ln, v k.ú.Nezdice nad Uhlavol_ zřízeni
(s1užebností)
pro rodinnýdůmě.p.86.
kanalizaéntpřípojky
Ad 17) Dalšímbodem zasedáníbylo projednánía schválenízpůsobuúhradyfaktury za zptacováni
projektovédokumentacena Vypracováníčásti nového ýlačného řadu a to buď z finaněních
bankormíhoúětuobce, nebo zFondu obnovy vodovodu a úpravnyvody. Fond
prostředkůběžného
prostředkůurčenýchna obnovu
bb''o,,y ňídíIaobec v roce 2008 za úěelemsoustředěníÍinančních
vodovódu a úpravnyvody vNezdicích. Příjmemfondu jsou finaněníprostředky ziskanépředevším
dni vykazujefond zůstatekI23 507,75Kě.
z pronájmuúprawyvody. K dnešnímu
Nový výtlaěnýřad povedev PVC od úprar,nyvody obce Nezdice, až zakorýo náhonuřeky Úilar,y
do -ista, kde koněi litina a zaéináPVC. Noý výtlačnýřad se povedepo novétrasea nepůjdejako
dosudmostníkonstrukcí,ale prutlakempod řekou Uhlavou a téžprutlakempod náhonemke mlýnu'
Celková smluvnícena projektovédokumentace,včetněveškeýh podkiadůa jednání nezbytných
povolení,nepřesáhne60 tisícKě celkem( vě. DPH).
Íízenia stavebnímu
k územnímu
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schválit úhradufaktury za zpracovant projektové
Starostka obce navrhla přítomným zastupitelům
Íaú|.zFondu obnovy vodovodu a úprawy
dokumentac" ,,u .,yp*.ávání části .'ovel'o wýtlaěného
nepřesáhne60 000 Kč ( vě' DPH).
vody. Celkoua ,-r.,*i.".,a l'oi"ttoué dokumlntace
Diskuze:nikdo se nepřihlásil.
Výsledek hlasování:pro 5 ělenů
proti 0 ělenů
zdrželse 0 členů
Přijatéusnesení:oZschvalujeúhradufakturyzazpracováníprojektovédokumentacenavypracování
vody.
vodovodua úprarmy
ěásti novéhovýtlaěnéhoÍaútzFondu obnovy
29 ks
a schválenízpůsobuúhradyfakruryza výměnu
Ad 18) Dalšímbodem zaseďfutibyloprojednání
11).
č.
příloha
(viz
celkovďčástce38.418Kč
vodoměruv dolníchNezdicích,fakturae. iot.soolzv
418
schválit úhradufaktury č,.zoÉO'7z ve výši 38
Starostkaobce nawhla přítomnýmzastupitelům
vody'
Kě z Fondu obnor,yvodovodua úprarmy
Diskuze:nikdo se nepřihlásil.
Výsledek hlasování:pro 5 ělenů
proti 0 ělenů
zdrželse0 členů
Přijatéusnesení:oZschvalujeúhradufakturyé.zu5OO72věástce38418KězFonduobnovy
vodovodu a úprarmyvody.
snabídkou ťrrmy--ČE?ZŠ"1":"ké služby, s.r.o.'
Ad 19) Starostka obce seznámila přítomné
dodává
pr9 budow.oÚ Nezdice.V souěasnosti
a2577lI9,303 28 Plzeňna ooojuto plynu
Guldenerov
úsporucca12 tis. Kě (viz příloha č,.t2).
plyn firma RwE. F"-; čEz rcbízíroění
ještěťrrmuEoN nazpracovánínabídky...
Diskuze:pan RomanPlachý:', Navrhuji oslovit
ještěfirmu
nepřecházetzatímkjitémudodavateliplynu a oslovit
Starostkaobce nawhla zastupitelům
EON.
Výsledek hlasování:pro 5 členů
proti 0 ělenů
zdrže|se0 ělenů
,
:
Přijaté
- -u) usnesení
l-.:^-..
n
oU
pr9
bu{oyu
plynu
dodavatele
oZ neschválilozměnu
pl1mu a podle výhodnostiprovést
b) Pověřilo .*o.t.to obce oslovitlátíc:i"er'o.dodavatele
změnudodavateleplynu pro budovuoU.
zněním Smlour,y na provozování pevné linky
Ad 20) Starostka obce seznámila přítomnése
a.s.,Sokolóvská IOOI94,18ó00 Praha' IC
vkanceláři oU čj. g5l2OI5sfirmou LIVE TELECoM
27645690(viz přílohač.13).
Diskuze:nikdo se nepřihlásil.
Výsledek hlasování:pro 5 členů
proti 0 ělenů
zdrželse0 ělenů
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Přijaté usnesení: oZ schválilo Smlouvuč,j'9512015na provoz pevnélinky v kanceláři oU s firmou
LIVE TELECoM a.s..SokolovskáI00l94,18600 Praha,IC 27645690'

s firmou Intergram,Klimentská
Ad 21) Dalšímbodemjednáníbylo schváleníSmlouvy čj. 1331201'5
rozhlasu2015(viz přiloha č.14).
I2O7lI0, 110 00 Praha,IC 00537772,veÍejnáprodukcemístního
Diskuze:nikdo se nepřihlásil.
Výsledek hlasování: pro 5 ělenů
proti 0 ělenů
zďrželse 0 ělenů
Přijaté usnesení:oZ schvá|iloSmlouvuéj.I33l20I5 s firmoulntergram,KlimentskáI207lI0,II0
rozhlasu2015).
00 Praha,IČ00537772(veÍejúprodukcemístního
se stavemdopravnísituacev obci.
^d22) StarostkaobceIng.Hana Bouchnerováseznámilapřítomné
na nedodržování
omezené
si znovaopakovaněstěžují
a) občané
rychlostiv obci
pruhův obci.
Navrhujese instalace( lybudování) zpomalovacích
Výsledek hlasování:pro 5 členů
proti 0 členů
z&že|se 0 ělenů
pruhův obci.
Přijaté usnesení:oZ souhlasís instalací( vybudováním)zpomalovacích
parkovánína místních
komunikach
nekontrolovatelné
b)a na stáleproblematiětější
Všichni majitelé motorových vozidel, pokud to jen trochu jde, by neměli parkovat svá
voztdlana místních komunikacích, kterénejsou stavebně technicky uzpůsobenyk parkování
vozidel a k parkováni a vylžili k parkování svépozemky a dvory. Vzhledem k tomu, že pŤi
stání vozidel nezbyvqí na komunikaci dva jízdni pruhy o šířcekaŽdéhomin 3 m' dopouštíse
vlastník zaparkovanéhovozidla přestupku protl zékonu č. 361./2000 Sb. s 25 odst. 3.
Nevhodným parkování je pak i zhoršena dostupnost pro odvoz odpadu, ztížen prt|ezd
sanitníchvoz'ťl,zásoboviní, hasičůapod.
obzvláště pak v zímnim období nevhodné parkovríní vozidel velmi znesnadňuje zímní
údržbutak, aby nedošlok případnémupoškozenízaparkovartéhovozidla.
Prosíme všechny spoluobčany,jichž se problematika parkování na místníchkomunikacíchtýká, o pochopenía spolupráci. V případě' že se situace v obci nezlepší,bude obec
nucena řešit nevhodné parkování řešeno jako přestupek v součinnostis DI Policie ČR.
Diskuze:nikdo se nepřihlásil.
Přijaté usnesení:oZ souhlasí,Že pokud se situace s nevhodným parkováním nezlepší, bude
nevhodnéparkování řešenojako přestupekv souěinnosti s DI Policie ČR případě nezlepšíní na
vědomí.
Ad 23) Projednáníostatníchzáležitostí:
Přítomníbyli seznámeni:
. s vydánímzávazného
stanoúskačj' 2I2l20I5 k zásahudo ýznamnéhokrajinnéhoprvku při
-9-
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stabilizaci nátržepravéhobřehu těžkým kamenným záhozem v ř. km 39'000-39,030na
p.ě.d1eKN 303/1a 5 v k.úNezdicenadUh1avou.
pozemcích
s výpovědísmlouvy o nájmu čj. I27l20I3 uzavřenés firmou Internethomerrauživáníčásti
půáý a střechy budovy oÚ Nezdice pro umístění stožárus anténamia montáŽního
běžetod I.7.20l5(vizpříIohač.15).
lhůtaje tři měsícea počíná
boxu.Výpovědní
Se stíŽnostípana Yáclava Drdy, čj'205l2015, na souseda pana Josefa Langmajera,
kteqi neudržuje svůj pozemek (viz příloha č. 16). Zastnpitelépověřili starostkuobce
úkolemprojednats Josefem Langmajeremopakovanouoprárměnoustížnostpana Václava
přestupkové
Drdy st. Pokud nedojde k nápravě bude oU Nezdice nucen předat stížrrost
komisi do Přeštic,aby zaháji|iS panemLangmajeremÍizení,
s územnímrozhodnutíměj. I54I2OI5o umístěnístavby domor.níCoV věetně kana|izašti
přípojkypro č.p.86.
s kolaudacírodinnéhodomu paní Jitky Dietlové na pozemku st.p.154 a přidělení čísla
popisného
101.
domuna pozemkuparc.ě.I35l25
se stavbourodinného
souhlasemč)j.20312015
se společným
a135126v k.ú.NezdicenadUhlavou.
se stavboudomácíČoV včetněkanalizaěnípřípojkypro ě.p.21.
s protokolem o kontrole SZIF Čn e. 2089378 projektu Výměna a instalace strojněúpravnyvody v obci Nezdice. Kontrolní zjištění:bez závad (viz
technologickéhozaÍízení
přfloha č.17).
s posouzenímzákonnosti obecně závaznévyhlášky ě' Il20I5, o stanovenísystému
sběru, přepravy, třídění,vyúíváni a odstraňováníkomunálníchodpadůa
shromažďování,
nakJádáníse stavebnímbapaoemnaízemí obce Nezdice Ministerstvem'unitraČR. obecně
závaznávyhláškanenív souladuse zákonem.
MikroregionuPřeštickoza rok 20I4'
se Závěreěnýmúčtem
poplatků
k22, 6.2015.
se stavemýběru místních

Obecnízastupitelstvovzalo ň23) na vědomí.
Ad24) Starostkaobceotevřeladiskuzi.
Nikdo se do diskuzenepřihlásil.
Ad 25) Záxěr
Starostkaobce poděkovalavšempřítomnými zastupitelůmza úóast a popÍá|avšem krásnou dovolenou.
VeřejnézasedánioZ skoněilov 19'35hod.

tLLťr

ověřovatelézápisu: lng. Jan Kukla
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panFrantišekSuda

Zápis provedla: Kateřina Hofmeisterová

V Nezdicích dr.e29. 6, 2015

/

Ing' Hana Bouchnerová
starostka

JUDr. Jan Drda
rnístostarosta
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