
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Němčovice č. 2/2020
    dne 5. března 2020

v  místní restauraci
Začátek:        19,08 hod.                                                                                                                  
Přítomni:      5 členů  ZO (K. Ferschmann, Vašková,  J. Galbavý, D. Pavelková, Mgr. Trlicová, Bc. V. Ferschmannová,)
Omluven:      S. Kapras,  D. Pavelková,
Hosté:            veřejnost 6

Program:                                            
1)   Kontrola plnění minulých usnesení
2)   Převody nemovitostí (Straka)
3)   Schválení žádostí o dotace (prodejna, naléhavé potřeby, ad.)
4)   Přihlášky (Vesnice roku, Stavba roku)
5)   Záměr směny pozemků – výsledek
6)   Odstoupení od mediace
7)   Upozornění na konec poplatkové amnestie (31.3.)
8)   Příprava oslav obce 20.6.2020
9)   Poskytnutí daru organizaci tělesně postižených
10) Různé:  Masopustní průvod obcí, Němčovické vepřobraní,  ad.

Ověřovatelé zápisu:   Trlicová, Galbavý                                                                                       Zapisovatelka: Vašková     
V úvodu jednání byl schválen program zasedání, ověřovatelé zápisu a zapisovatel.                                     HLA PRO 5

1)  Kontrola plnění minulých usnesení ZO:
Splněno:  2/1, 2/2, 2/3, 3, 4, 5/1, 5/2, 6/1, 6/2, 7/1, 7/2, 7/3, 7/4, 7/5, 8, 9, 10, 11-1/2020      14-10/2019
N  esplněno  :  12/1, 12/2-1/2020 (Masopust,  Tibet)   4/1,  12, 14-10/2019 (směnná smlouva Kladrubská,  zábor
veřejného prostranství)      12-7/2019 (pole nad obcí)     9-5/2019 (výročí obce)    14-3/2019 (soud Stránský)

2) Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření Směnné smlouvy mezi Obcí Němčovice a ing. V.S., tzn., že pozemek od
ing. V. S. pč. 235/1 o výměře 662 m2, vedený jako orná půda, mění za ½ pozemku pč. 174/2 o výměře 1418 m2,
vedeného jako lesní pozemek a ½ pozemku pč. 175/10, o výměře 137 m2, vedeného jako TTP, (druhá polovina
je ve vlastnictví I.  S.), vše v katastrálním území Němčovice. Daně a poplatky budou uhrazeny podle zákona.
Starosta se pověřuje podpisem Směnné smlouvy a zajištěním vkladu do KN.                                              HLA PRO 5

3/1)  Zastupitelstvo  obce  schvaluje  podání  žádosti o  dotaci  v  programu  Odstraňování  havarijních  stavů  a
naléhavé potřeby obcí v PK v roce 2020 z rozpočtu PK na akci Místní komunikace Němčovice, západ – III. etapa
ve výši 680.000,-- Kč.                                                                                                                                                HLA PRO 5

3/2) Zastupitelstvo obce schvaluje podání žádosti o dotaci v programu Zachování prodejen v malých obcích v PK
v roce 2020 z rozpočtu PK na místní prodejnu ve výši 50.000,-- Kč.                                                                HLA PRO 5

4/1) Zastupitelstvo obce souhlasí s podáním přihlášky do soutěže Vesnice roku 2020 a s úhradou registračního
poplatku ve výši 368,-- Kč. Termín pro podání přihlášky je do 30.4.2020.                                                     HLA PRO  5

4/2) Zastupitelstvo obce souhlasí s podáním přihlášky do soutěže Stavba roku Plzeňského kraje za rok 2019 se
stavbou Pařezové chaloupky v kategorii F: Sportovní a volnočasové aktivity a s úhradou registračního poplatku
ve výši 5445,-- Kč. Termín pro podání přihlášky je do 27.3.2020 do 15 hodin.                                              HLA PRO 5

5/1)   Záměr směny pozemků – výsledek jednání. Starosta informoval o výsledku jednání ve věci návrhu Směnné
smlouvy na pozemek, kterým se měl rozšířit pozemek sběrného dvora v Němčovicích, od společnosti Kladrubská
a.s. S ohledem na negativní výsledek, byl stanoven následující postup: 1) Obec Němčovice požádá Kladrubskou
a.s.,  o úhradu nákladů spojených s jí  odsouhlasenou přípravou smlouvy (náklady na úhradu geometrického



plánu a vytýčení pozemku) ve výši 5000,-- Kč. 2) Obec Němčovice vypoví Kladrubské a.s., pachtovní smlouvu na
obecní  pozemky  v  termínu  od  1.4.2020  ve  stanovené  jednoměsíční  výpovědní  lhůtě.  3)  V  souvislosti s
ukončením  pachtovní  smlouvy  upozorní  písemně  zemědělskou  společnost  na  případné  užívání  obecních
pozemků proti vůli vlastníka a bez právního důvodu. 4) Starosta je pověřen jednat v této věci dál tak, aby bylo
možné směnu pozemků realizovat a dokončit.  5) Pro případné další spory je starosta pověřen zplnomocnit v
této věci jednáním Mgr. R. Seidlera, advokáta v Plzni.                                                                                      HLA PRO 5 

5/2)   Sportovní  střelnice  Dvorce -   výsledek jednání.  Starosta  informoval  o  výsledku  jednání  v  této  věci  s
Krajským úřadem PJ  –  RRR a RŽP,  dále se  spisem Stavebního úřadu v  Radnicích,  který  neshledal  důvody k
zahájení  řízení  z  moci  úřední.  V této věci  zastupuje  obec  Mgr.  A.  Šípová,  advokát  v  Plzni.  Po poradě bylo
rozhodnuto, že bude stanoven další právní postup v této věci a bude postupováno dál prostřednictvím AK v
Plzni.                                                                                                                                                                           HLA PRO 5

6)  Starosta informoval přítomné o soudem nařízené účasti u mediátora. Výsledkem je stanovisko zastupitelstva
obce, kterým se ztotožňuje s odpovědí právního zástupce obce, kterou zaslal advokátce žalovaného i stanovené
mediátorce, ve kterém konstatuje, že je přesvědčen, že: „...  mediace může přivést sporné strany k úspěchu
pouze tehdy, pokud do ní vstupují se zájmem jednat o návrzích druhé strany. K dnešnímu dni nám žalovaný
nesdělil žádný svůj návrh, jak by si on přál řešit předmětný spor, ačkoli jej žalobce k tomu vyzval již několikrát. Za
těchto  okolností musíme  s  politováním  konstatovat,  že  podle  našeho  současného  názoru  by  mediace  v
předmětném sporu nebyla přínosem pro jeho urovnání. Z tohoto důvodu nám nezbývá než ji odmítnout.“ V této
věci  bude nadále  pokračováno v  řízení  u  Okresního  soudu Praha –  západ o žalobě na zaplacení  20  266 s
příslušenstvím.                                                                                                                                                          HLA PRO 5

7)  Zastupitelstvo  obce  připomíná,  že  dne  31.3.2020  skončí  poplatková  amnestie,  která  byla  schválena
zastupitelstvem dne 19.12.2019,  usnesením číslo  12-10/2019.  Týká se  těch občanů,  kteří  mají  dlouhodobě
složený  různý  materiál  (stavební  materiál,  palety,  suť,  dříví,  odpad,  apod.)  na  veřejných  prostranstvích  a
obecních pozemcích, které jsou přesně specifikované v čl. III  obecně závazné vyhlášky č.  2/2004 o místních
poplatcích. Pokud nebude veřejné prostranství uvedeno do původního stavu a složený materiál uklizen, bude
zábor obecních pozemků účtovat správce poplatku – obecní úřad, podle čl. V. OZV č. 2/2004, tj.  sazbou 5 Kč za
každý i započatý m2 a den užívání a to zpětně od data vyhlášení této poplatkové amnestie.

8)  Strategie příprav na oslavy výročí obce v roce 2020 (Němčovice 780 let, Olešná 840 let), které se budou
konat v sobotu 20. června 2020. Zajištěno je již pódium, velkokapacitní stan a sety, ozvučení.  Na kulturním
programu předběžně:  ABBA Revival,  bigbítová skupina Karlex and Friends, Chicken Hell, dechovka (Třehusk?).
Součástí oslav budou atrakce pro děti, mj. fešák Píno (dětský den). Na akci budou zajištěny hrnečky 250 ml s
logem obce. Program se bude doplňovat a zpřesňovat.                                                                                    HLA PRO 5

9) Byla projednána žádost Místní organizace Svazu tělesně postižených v ČR v Rokycanech o finanční příspěvek
na činnost. Zastupitelstvo obce rozhodlo o zaslání finančního příspěvku ve výši 3.000,-- Kč. K uzavření darovací
smlouvy je pověřen starosta.                                                                                                                                 HLA PRO 5

Různé:
10/1)  V sobotu 14. března pořádá obec Němčovický masopust 2020 ve spolupráci SDH Němčovice. Začátek
průvodu obcí bude v 10 hodin na návsi. Na akci schvaluje zastupitelstvo úhradu nákladů do výše 10 tis.  Kč. Hrát
bude kapela Třehusk. Zastupitelstvo zve občany k účasti na této akci.

10/2)  V sobotu 28. března se koná v areálu Hasičského domu další díl Němčovického vepřobraní. Začátek je od 
8 hodin. 
Další zasedání zastupitelstva obce svolává starosta na den 2. dubna 2020, začátek v 19 hodin.                                   
Jednání zastupitelstva obce skončilo 20,20 hodin                                                                                                                   
Zapsala: Jiřina Vašková v.r.                                                                                        Starosta obce: Ferschmann Karel        
Ověřovatelé zápisu: Trlicová, Galbavý                                                                    
Vyvěšeno: 6.3. 2020                                                                       


