
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Němčovice č. 5/2021
    dne 26. srpna 2021

v  místní restauraci
Začátek:        19,00 hod.                                                                                                                  
Přítomni:       5 členů  ZO (K. Ferschmann, Vašková, Bc. V. Ferschmannová,  Mgr. Trlicová,   D. Pavelková)
Omluven:      S. Kapras, J. Galbavý,
Hosté:            veřejnost 9

Program:                                            
1)     Kontrola plnění minulých usnesení
2)     Úhrada faktur nad 50 tisíc (Kamínek, P.F.- 6BJ)
3)     Rozpočtové opatření č. 2
4)     Kupní smlouvy
5)     Informace o novém územním plánu obce
6)     Upozornění na neuhrazený poplatek stočného pro rok 2021
7)     Informace o rozvozu a předání kompostérů občanům
8)     Žádost MŠ  o finanční příspěvek
9)     Různé:  Zájezd do ZOO Praha, víkendový zájezd do Špindlerova mlýna,  volby do PSP, atd.

Ověřovatelé zápisu:   Pavelková, Trlicová                                                                                  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, 3, 4, 5/1, 5/2, 6, 7, 10, 13/1, 13/2-4/2021       

N  esplněno  :    8,  9,  11,  12,  13/3,  13/4-4/2021,   8  (OZV  nedělní  klid)  -  2/2021    5/1  (směna  Kl.)  trvá,
5/2 (střelnice) trvá – 2/2020    12-7/2019 (pole nad obcí), 

2/1)  Zastupitelstvo obce schvaluje proplacení páté faktury č. 13/21 ve výši 1.174.990,-- Kč vč. DPH firmě P. F.,
Ořech,  IČO 67793363  podle uzavřené SoD č. 4/2020 za stavbu „Novostavba 6 BJ Němčovice“.  Akce je kryta
účelovou dotací od IROP ve výši 6 mil. Kč.                                                                                                           HLA PRO 5

2/2)   Zastupitelstvo obce schvaluje  proplacení  faktury  č.  210100086 ve  výši  330.413,94  Kč, vč.  DPH firmě
Stavitelství Kamínek, s.r.o., IČO 26021471, se sídlem Líšťany 11, podle uzavřené SOD/202/008 ze dne 23.6.2021
za stavbu části MK v Němčovicích.                                                                                                                        HLA PRO 5

3) Zastupitelka  paní  Vašková  seznámila  přítomné  s návrhem  úpravy  rozpočtu  obce  podle  skutečnosti k
26.8.2021.  Rozpočtové  změny  jsou  uvedeny  v příloze:  Výkaz  pro  hodnocení  plnění  rozpočtu  územních
samosprávních celků,  sestavený k  26.8.2021,  který je  nedílnou součástí tohoto zápisu.  Zastupitelstvo obce
úpravu rozpočtu č. 2  schvaluje.                                                                                                                             HLA PRO 5

4/1) Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření  kupní smlouvy se společností JRK Česká republika s.r.o, Praha 1 a
obcí Němčovice na nákup 1 ks nájezdové mostní váhy za cenu 471.900 Kč vč. DPH pro sběrný dvůr odpadů.
Zakázka je kryta z dotace SFŽP z projektu Dovybavení SD v obci Němčovice ve výši 80%.                          HLA PRO 5

4/2)  Zastupitelstvo obce schvaluje  uzavření   kupní  smlouvy se společností ELKOPLAST CZ s.r.o.,  Zlín  a  obcí
Němčovice na nákup 7 ks kontejnerů (5 ks 10 m3, 2 ks 0,24 m3) 424.347 Kč vč. DPH pro sběrný dvůr odpadů.
Zakázka je kryta z dotace SFŽP z projektu Dovybavení SD v obci Němčovice ve výši 80%.                          HLA PRO 5



5)   Informace na vědomí: Starosta informoval přítomné o stavu nového územního plánu obce, který je ve fázi
poslední překážky před jeho konečným schválením. Překážkou je nedořešený problém s obecním pozemkem v
lokalitě Hůrka (Olešná), kde je třeba upravit rozsah lokálního biokoridoru severně od Olešné na ppč. 1428 v kat.
území Olešná u Radnic. Nezbylo než obrátit se na autora ÚSES RNDr. Ing. M. Hájka z firmy GeoVision s.r.o.,  a
objednat  u  něj  zpracování  odborného posudku  na případný zásah  do lokálního biokoridoru.  Bohužel,  podle
informaci od ing. Hájka nebude schopen posudek zpracovat dříve než do konce října t.r., protože má plánovanou
dovolenou. Po předložení tohoto posudku OŽP v Rokycanech bude možné schválit platnost nového územního
plánu zastupitelstvem obce.   

6) Informace na vědomí: Starosta informoval přítomné o stavu neuhrazených poplatků za stočné pro rok 2021,
které byly splatné do konce července. Vyzývá občany, kteří tak dosud neučinili, aby jej uhradili neprodleně. V
případě jeho nezaplacení jim bude zaslána upomínka, která navyšuje poplatek o 100 Kč, případně může být
poplatek jeho správcem (OÚ) navýšen na trojnásobek.

7)  Informace na vědomí: Kompostéry jsou již připraveny k předání občanům. Bude se tak dít na výzvu podle
pořadníku tak, jak se postupně žadatelé hlásili a to v průběhu příštího týdne. Odvoz kompostéru si každý žadatel
zajistí ze sběrného dvora sám, současně na místě podepíše Smlouvu o výpůjčce a darování, tzn. že kompostér
bude občanovi zapůjčen na dobu 5ti let a následně bude po uplynutí doby udržitelnosti projektu převeden do
jeho vlastnictví. Hodnota předávaného kompostéru je 10.000,- Kč.

8) Mateřská škola v Radnicích požádala o finanční výpomoc spádové obce, odkud docházejí do této školky děti.
Jedná se o příspěvek na výstavbu nového plotu u zahrady MŠ, která byla stavební firmou oceněna na částku
171.000,--  Kč.  Celá  zahrada  byla  nově  upravena,  což  bylo  hrazeno  z  rozpočtu  města  Radnic.  Bohužel,  po
vydatných  deštích  se  začala  odplavovat  zemina  a  nový  plot  již  nebyl  v  rozpočtu  úpravy  školní  zahrady.
Zastupitelstvo schvaluje poskytnout MŠ příspěvek ve výši 10.000,-- Kč. Zároveň pověřuje účetní obce převedením
této částky na účet MŠ.                                                                                                                                              HLA PRO 5

9) Různé - informace na vědomí:
9/1) Z důvodu špatné předpovědi počasí byl autobusový zájezd parníkem do ZOO Praha operativně přesunut na
příští neděli, tzn. 5.9. Všechno ostatní zůstává dál v platnosti. Odjezd od školy je 7,30 hodin, odjezd parníku z
Rašínova nábřeží je v 9 hodin. Plánovaný příjezd do Němčovic se počítá na šestou večerní.

9/2)  Informace: SK Němčovice, turistický oddíl  ve spolupráci s obcí Němčovice pořádá ve dnech 15.-17. října
autobusový zájezd do Špindlerova Mlýna, předpokládaná cena zájezdu za jednu osobu se počítá cca 3000,-- Kč,
od přihlášených se vybírá záloha ve výši 2000,-- Kč, která se bude vracet účastníkům až v autobusu. Při neúčasti
záloha propadá ve prospěch SK.

9/3) Starosta informoval přítomné o přípravě na volby do Poslanecké sněmovny PČR, které se konají ve dnech 8.
a 9. října. V současné době je jmenována zapisovatelka a osloveni zájemci o  členství v okrskové volební komisi.
První zasedání OVK bude v pátek, 17. září od 17 hodin v kanceláři OÚ. Konec lhůty pro doručení žádosti o vydání
voličského  průkazu  poštou,  nebo  datovou  zprávou  je  stanoven  na  pátek,  1.  října.  Hlasovací  lístky  budou
doručovány v týdnu před volbami.

Další zasedání zastupitelstva obce svolává starosta na den 30. září 2021, začátek v 19 hodin.                                      
Jednání zastupitelstva obce skončilo 19,25 hodin                                                                                                          
Zapsala: Jiřina Vašková v.r.                                                                                        Starosta obce: Ferschmann Karel        
Ověřovatelé zápisu: Pavelková, Trlicová                                                                    

Vyvěšeno: 27.8.2021


