č. j. 541/2018

ZÁPIS
o průběhu veřejného zasedání Zastupitelstva obce Nezdice
konaného dne 10.12.2018 2018 od 18.00 hod v zasedací místnosti OÚ v Nezdicích
Ad 1) Veřejnou schůzi zahájila starostka obce Hana Bouchnerová v 18:02 hod a všechny
přítomné přivítala. Předsedající konstatovala, že informace o konání zasedání byla zveřejněna
na úřední desce Obecního úřadu Nezdice a na internetových stránkách www.obec-nezdice.cz, a
to sedm dní přede dnem konání zasedání. Veřejné zasedání bylo tedy svoláno řádně a včas
v souladu s ustanovením §92 a §93 zákona o obcích a dále konstatovala, že ze čtyřčlenného
zastupitelstva jsou přítomni 3 zastupitelé (pan Miloslav Hořký je řádně omluven),
zastupitelstvo Obce Nezdice je tedy usnášeníschopné. Dále je přítomna dosavadní starostka
obce Ing. Hana Bouchnerová a dosavadní místostarosta obce JUDr. Jan Drda, kteří nemají
mandát zastupitele, ale vykonávají zákonem uloženou povinnost. Je přítomen 1 občan z obce
Nezdice. Prezenční listina je součástí tohoto zápisu.
Ad 2) Za ověřovatele zápisu byli navrženi pan Antonín Duchek a pan Milan Sedláček. Bylo
také navrženo, že po celou dobu trvání veřejného zasedání se bude hlasovat veřejně.
Výsledek hlasování: pro 3 členové
proti 0 členů
zdržel se 0 členů
Přijaté usnesení: Zastupitelstvo obce Nezdice schvaluje za ověřovatele zápisu o průběhu
zasedání zastupitelstva obce pana Antonína Duchka a pana Milana Sedláčka a schvaluje
veřejný způsob hlasování po celou dobu trvání veřejného zastupitelstva.
Ad 3) Zapisovatelem byla jmenována paní Kateřina Hofmeisterová.

Ad 4) Předsedající přečetla program zasedání dle pozvánky a navrhla upřesnit program ( viz.
příloha č. 1) takto:
1. Zahájení
2. Volba ověřovatelů zápisu
3. Volba zapisovatele
4. Schválení programu VZOZ
5. Zpráva starostky o činnosti
6. Informace o 7., 8., 9. a 10. rozpočtovém opatření rozpočtu 2018
7. Schválení 11. rozpočtového opatření 2018
8. Projednání a schválení pravidel rozpočtového provizoria pro rok 2019
9. Ostatní záležitosti
10. Diskuse
11. Závěr
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Diskuze: nikdo se nepřihlásil.
Výsledek hlasování: pro 3 členové
proti 0 členů
zdržel 0 členů
Přijaté usnesení: OZ navržený program schválilo.

Ad 5) Starostka obce Ing. Hana Bouchnerová seznámila přítomné se svojí zprávou (viz.
příloha č. 2).

Ad 6) Paní Kateřina Hofmeisterová seznámila přítomné s 7., 8., 9, a 10. rozpočtovým
opatřením rozpočtu roku 2018 a to ve znění (viz. příloha č. 3):
7. rozpočtové opatření k 27.9.2018
Došlo k navýšení příjmů rozpočtu, v položce 4111, ve výši 30 000 Kč, z důvodu přijetí
transferu na zajištění voleb do zastupitelstva obce.
Na straně výdajů v § 6115 výdaje na volby do zastupitelstva obce byly navýšeny o 10 000 Kč,
v § 3639 výdaje na veřejně prospěšné práce byly navýšeny o 4 000 Kč.
Rekapitulace rozpočtu 2018 po 7. rozpočtovém opatření:
Celkové příjmy rozpočtu ve výši
3 264 480 Kč
Financování ve výši
5 062 179 Kč
Celkové zdroje
8 326 659 Kč
Běžné výdaje
2 939 174 Kč
Kapitálové výdaje
5 387 485 Kč
Celkové výdaje rozpočtu ve výši
8 326 659 Kč
8. rozpočtové opatření k 1. 10. 2018
Celkové příjmy rozpočtu 2018 nebyly zvýšeny.
Celkové výdaje rozpočtu 2018 nebyly zvýšeny, došlo pouze přesunu mezi jednotlivými §.
Rekapitulace rozpočtu 2018 po 8. rozpočtovém opatření:
Celkové příjmy rozpočtu ve výši
3 264 480 Kč
Financování ve výši
5 062 179 Kč
Celkové zdroje
8 326 659 Kč
Běžné výdaje
2 939 174 Kč
Kapitálové výdaje
5 387 485 Kč
Celkové výdaje rozpočtu ve výši
8 326 659 Kč
9. rozpočtové opatření k 15. 10. 2018
Celkové příjmy rozpočtu 2018 nebyly zvýšeny.
Celkové výdaje rozpočtu 2018 nebyly zvýšeny, došlo pouze přesunu mezi jednotlivými §.
Rekapitulace rozpočtu 2018 po 9. rozpočtovém opatření:
Celkové příjmy rozpočtu ve výši
3 264 480 Kč
Financování ve výši
5 062 179 Kč
Celkové zdroje
8 326 659 Kč
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Běžné výdaje
Kapitálové výdaje
Celkové výdaje rozpočtu ve výši

2 939 174 Kč
5 387 485 Kč
8 326 659 Kč

10. rozpočtové opatření k 12.11 2018
Celkové příjmy rozpočtu 2018 nebyly zvýšeny.
Celkové výdaje rozpočtu 2018 nebyly zvýšeny, došlo pouze přesunu mezi jednotlivými §.
Rekapitulace rozpočtu 2018 po 10. rozpočtovém opatření:
Celkové příjmy rozpočtu ve výši
3 264 480 Kč
Financování ve výši
5 062 179 Kč
Celkové zdroje
8 326 659 Kč
Běžné výdaje
2 939 174 Kč
Kapitálové výdaje
5 387 485 Kč
Celkové výdaje rozpočtu ve výši
8 326 659 Kč
Stav finančních prostředků k 10. 12. 2018 v Kč:
Běžný účet + pokladna
Spořicí účet
Fond obnovy vodovodu
Veřejná sbírka
Účet ČNB

600 233,65
0,00
120 579,99
43 906,92
15 734,17

OZ bere na vědomí:
a) 7., 8., 9. a 10. rozpočtové opatření rozpočtu roku 2018,
b) stav finančních prostředků na běžných účtech obce k 10. 12. 2018.

Ad 7) Paní Kateřina Hofmeisterová seznámila s 11. rozpočtovým opatřením rozpočtu roku
2018 a to ve znění:
Rozpočtové opatření č. 11 – rozpočet 2018 ( viz. příloha č. 4)
Celkové příjmy rozpočtu ve výši
3 594 037 Kč
Financování ve výši
+ 4 732 622 Kč
Celkové zdroje
8 326 659 Kč
Běžné výdaje
2 939 174 Kč
Kapitálové výdaje
5 387 485 Kč
Celkové výdaje rozpočtu ve výši
8 326 659 Kč
Rozpočet obce je schodkový. Schodek rozpočtu ve výši 4 732 622 Kč je kryt bankovním
úvěrem ve výši 1 800 000 Kč a naspořenými finančními prostředky ve výši 2 932 622 Kč.
Očekávaný zůstatek finančních prostředků na běžných účtech předpokládáme cca 550 tis.Kč.
Návrh usnesení: Obecní zastupitelstvo schvaluje 11. rozpočtové opatření Rozpočtu 2018.
Diskuze: nikdo se nepřihlásil.
Výsledek hlasování: pro 3 členové
proti 0 člen
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zdržel se 0 členů
Přijaté usnesení: Obecní zastupitelstvo schvaluje 11. rozpočtové opatření Rozpočtu 2018.
Ad 8) Dalším bodem jednání je projednání a schválení pravidel rozpočtového provizoria pro
rok 2019 ( viz. příloha č. 5). Není – li rozpočet schválen před 1. lednem rozpočtového roku,
řídí se rozpočtové hospodaření obce v době do schválení rozpočtu pravidly rozpočtového
provizoria. Předsedající starostka obce přítomné seznámila s návrhem pravidel a to ve znění:
Návrh usnesení:
Obec Nezdice se bude v období od 1. 1. 2019 do schválení rozpočtu obce pro rok 2019 řídit
pravidly rozpočtového provizoria dle zákona č. 250/2000 Sb., § 13.
V období rozpočtového provizoria obec hradí:
1) Výdaje spojené s výkonem státní správy, závazky vyplývající z uzavřených smluv a
nejnutnější výdaje na zabezpečení provozu úřadu a samotného fungování obce.
2) Měsíční výdaje pouze do výše 1/12 skutečných výdajů předchozího roku, a to až do doby
než bude schválen rozpočet.
Rozpočtové příjmy a výdaje uskutečněné v době rozpočtového provizoria se stávají příjmy a
výdaji rozpočtu po jeho schválení.
Diskuze: nikdo se nepřihlásil.
Výsledek hlasování: pro 3 členové
proti 0 člen
zdržel se 0 členů
Přijaté usnesení: Obecní zastupitelstvo schvaluje pravidla rozpočtového provizoria ve znění:
Obec Nezdice se bude v období od 1. 1. 2019 do schválení rozpočtu obce pro rok 2019 řídit
pravidly rozpočtového provizoria dle zákona č. 250/2000 Sb., § 13.
V období rozpočtového provizoria obec hradí:
3) Výdaje spojené s výkonem státní správy, závazky vyplývající z uzavřených smluv a
nejnutnější výdaje na zabezpečení provozu úřadu a samotného fungování obce.
4) Měsíční výdaje pouze do výše 1/12 skutečných výdajů předchozího roku, a to až do doby
než bude schválen rozpočet.
Rozpočtové příjmy a výdaje uskutečněné v době rozpočtového provizoria se stávají příjmy a
výdaji rozpočtu po jeho schválení.
Ad 9) Ostatní záležitosti
a) Starostka obce seznámila členy zastupitelstva s obsahem Smlouvy o nájmu prostoru
sloužícího podnikání č.j. 543/2018 s panem Jaroslavem Zabraném, trvale bytem Nezdice č.p.
83, IČ 87608481 na pronájem nebytového prostoru v budově Nezdice č.p. 60 za účelem
provozování obecního hostince ( viz. příloha č. 6). Smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to
od 12.12. 2018 – do 31. 12. 2019. Předmětem nájmu je nebytový prostor v přízemí budovy
č.p.60, který v minulosti sloužil jako hostinec.
Záměr pronajmout část budovy č.p.60, která je součástí pozemku st.p.č. 21, nacházejícího se
v katastrálním území Nezdice nad Úhlavou, který je zapsán na listu vlastnictví č.10001 u
Katastrálního úřadu pro Plzeňský kraj byl zveřejněn na úřední desce Obecního úřadu
Nezdice dne 14. listopadu 2018 a z úřední desky sejmut dne 3. prosince 2018; v téže době
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byl rovněž zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup na internetové stránce obce
(v rubrice „úřední deska“).
Obecní zastupitelé vzali obsah a podmínky smlouvy na vědomí a neměli ke smlouvě žádné
připomínky.

b) Starostka obce seznámila přítomné s Ceníkem služeb firmy Západočeské komunální služby
za odvoz a odstranění směsného komunálního odpadu na období od 1. 1. - 31. 12. 2019 č.
j. 545/2018 (viz příloha č. 7). Starostka obce konstatovala, že pro rok 2019 nedošlo
k navýšení cen za vývoz komunálního odpadu a proto i sazba poplatku za komunální
odpad pro občany pro rok 2019 zůstává stejná.
Sazba poplatku na rok 2019
Popelnice - 1x měsíčně – 12 svozů/rok (120 l,110 l)

1 000 Kč

Popelnice – 1x za 2 týdny – 26 svozů/rok (120 l, 110 l)

1 800 Kč

Popelnice – kombinovaný svoz – 40 svozů/rok (120 l, 110 l)

2 300 Kč

Popelnice – 1x za týden – 52 svozů/rok (120 l, 110 l)

2 600 Kč

Popelnice – jednorázový svoz

200 Kč

Obecní zastupitelé vzali informaci na vědomí.

c) Starostka obce seznámila přítomné se sdělením Ministerstva vnitra ČR, že 7. 12. 2018
Oznámení o konání nových voleb do zastupitelstev obcí. Ministr vnitra podle § 58 odst. 4
zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve
znění pozdějších předpisů, vyhlašuje na den 16. března 2019. Je dán pevný harmonogram
úkolů a lhůt. Mimo jiné 9. ledna 2019 do 16:00 hodin musí být podané kandidátní listiny
registračnímu úřadu (§21 odst. 3 zákona). 13. března 2019 musí být dodány hlasovací
lístky voličům a v sobotu 16. března 2019 od 07:00 hodin do 22:00 hodin proběhnou
volby (pouze jeden den!).
Obecní zastupitelé vzali informaci na vědomí.
Ad 10) Starostka obce otevřela diskuzi. Nikdo se do diskuze nepřihlásil.
Ad 11) Závěr
Starostka obce poděkovala všem přítomným i zastupitelům za účast a pozvala všechny na tradiční
zpívání k vánočnímu stromu, které se koná v sobotu 22.12. 2018 od 18,00 hod, kde vystoupí
Carminy s našimi dětmi při společném zpívání u rozsvíceného stromu a popřála všem hodně štěstí a
zdraví do nového roku 2019.
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Ověřovatelé zápisu: pan Antonín Duchek

….……………………………

pan Milan Sedláček

…….…………………………

Zapsala : Kateřina Hofmeisterová ..…………………….………..

V Nezdicích dne 10. 12. 2018

…….……………………..
JUDr. Jan Drda
místostarosta

…………………………..
Ing. Hana Bouchnerová
starostka
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