Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Němčovice č. 7/2021

dne 4. listopadu 2021
v místní restauraci

Začátek:
19,00 hod.
Přítomni: 6 členů ZO (K. Ferschmann, J. Vašková, J. Galbavý, Mgr. Trlicová, Bc. V. Ferschmannová, D. Pavelková)
Nepřítomen: S. Kapras,
Veřejnost: 7
Program:
1) Kontrola plnění minulých usnesení
2) Úhrada faktur nad 50 tisíc (Tauš, P.F.)
3) Schválení provozního řádu pohřebiště
4) Schválení ceníku veřejného pohřebiště
5) Schválení územního plánu obce 2021
6) Přijetí dotace od PK pro útulek
7) Převody vozidel obce (Superb, Octavia, Kia Sportage, Subaru)
8) Různé: Svatomartinský lampionový průvod, Mikulášská nadílka,
Rozsvícení Vánočního stromu, atd.
Ověřovatelé zápisu: Galbavý, Pavelková
V úvodu jednání byl schválen program zasedání, ověřovatelé zápisu a zapisovatel.

Zapisovatelka: Vašková
HLA PRO 6

1) Kontrola plnění minulých usnesení ZO:
Splněno: 2, 3, 4, 5/1, 5/2, 6, 7, 8, 9-6/2021
4/1-zrušeno, 5, 9/2, 9/3-5/2021
Nesplněno: 8, 9-4/2021 (soudy Stránský, MVČR) 5/2 trvá – 2/2020 (střelnice, stav nezměněný) 12-7/2019
(pole nad obcí, stav změněný jen částečně)
2/1) Zastupitelstvo obce schvaluje proplacení konečné faktury č. 362021 ve výši 50.162,50 Kč vč. DPH firmě
UrbioProjekt, ing. Arch. P.T., z Plzně, IČO 10359320 za úpravu návrhu územního Němčovice a zpracování
dokumentace ÚP podle uzavřené SoD ze dne 10.2.2016.
HLA PRO 6
2/2) Zastupitelstvo obce schvaluje proplacení sedmé faktury č. 19/21 ve výši 621.196,-- 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 6
3) Zastupitelstvo obce Němčovice ve smyslu § 84 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších
předpisů schvakuje Řád veřejného pohřebiště obce Němčovice, po předchozím schválení Krajskou hygienickou
stanicí PK č.j. KHSPL 29248/21/2021 ze dne 3.11.2021, na základě zákona o pohřebnictví a souhlasu odboru
regionálního rozvoje KÚPK.
HLA PRO 6
4) Zastupitelstvo obce schvaluje Ceník veřejného pohřebiště na platební období 5 let, platný počínaje dnem
1.1.2022.
HLA PRO 6
5) Bod Schválení nového územního plánu obce se z důvodu nedodání podkladů pořizovatelem odkládá na
minmořádné zasedání zastupitelstva obce, které se bude konat ve čtvrtek, 18. listopadu, od 19 hodin, kdy jeho
jediným bodem jednání bude schválení nového územního plánu.
HLA PRO 6
6) Zastupitelstvo obce schvaluje přijetí dotace od PK z programu Podpora registrovaných psích útulků na území
Plzeňského kraje pro němčovický útulek ve výši 100 000 Kč.
HLA PRO 6
7/1) Zastupitelstvo obce schvaluje prodej vozidla Škoda Superb 2,8 pro nepotřebnost prostřednictvím
autobazaru. Místostarosta se pověřuje vyřízením převodu na DI a podpisem kupní smlouvy.
HLA PRO 6

7/2) Zastupitelstvo obce schvaluje prodej vozidla Škoda Octavia pro nepotřebnost prostřednictvím autobazaru.
Místostarosta se pověřuje vyřízením převodu na DI a podpisem kupní smlouvy.
HLA PRO 6
7/3) Zastupitelstvo osvědčuje platnost svého usnesení č. 9/4-5/2021 ze dne 26.8.2021, kterým byl vysloven
souhlas s uzavřením Smlouvy o bezúplatném převodu majetku na obec od HZS hl.m. Prahy na vozidlo osobní
terénní Kombi SUBARU Forester 2,5 XT Comfort. Starosta se pověřuje podpisem této smlouvy.
HLA PRO 6
8) Různé:
8/1) Kontrolou usnesení č. 5/2– 2/2020 ze dne 5.3.2020 bylo konstatováno, že ve věci Sportovní střelnice
Dvorce se nic nezměnilo, nebyly vytvořeny žádné bezpečnostně-stavební prvky okolo střelnice, střelnice je
provozovaná dál, termín střeleb není obci předem hlášen. Advokátka, která obec zastupovala je v současné
době na mateřské dovolené. Starosta znovu vyzve Stavební úřad v Radnicích o zahájení řízení z moci úřední.
8/2) Kontrolou usnesení č. 12-7/2019 ze dne 26.9.2019 bylo konstatováno, že stav půdního bloku na jižní straně
nad obcí Němčovice je změněn jen částečně, kdy společnost Kladrubská a.s., na část pozemku, který užívá
nasela vojtěšku, zatímco společnost Liblínský statek, s.r.o., na výzvy obce nereaguje a dál svým způsobem
hospodaření ohrožuje obec možnou vodní erozí. Starosta bude znovu jednat s ředitelem Státního pozemkového
úřadu v Plzni o možnosti provedení jednoduché pozemkové úpravy u pozemků na jižní straně nad obcí
Němčovice, k čemuž dosud nedošlo.
8/3) V neděli, 7. listopadu je v Němčovicích posvícení.
8/4) Ve čtvrtek, 11. listopadu se uskuteční pro děti Svatomartinský lampionový průvod, který začne v 18 hodin na
návsi u obecního úřadu. Pro děti budou připraveny zdarma lampiony, pro dospělé bude připravena ochutnávka
bílých a červených mladých vín. Akce bude ukončena ohňostrojem.
8/5) V pátek, 3. prosince se koná od 16 hodin v klubovně Hasičského domu pro děti tradiční Mikulášská nadílka.
Přihlášky přijímá obecní úřad a hospoda.
8/6) V sobotu, 13. listopadu se v hasičské klubovně promítá od 19 hodin film Bikeři.
8/7) Na Stříbrnou adventní neděli, 12. prosince od 18 hodin zveme občany k rozsvícení Vánočního stromu na
návsi.
Další zasedání zastupitelstva obce svolává starosta takto:
• mimořádné na den 18. listopadu 2021, začátek v 19 hodin.
• řádné na den 16. prosince 2021, začátek v 19 hodin.
Jednání zastupitelstva obce skončilo 19,35 hodin
Zapsala: Jiřina Vašková v.r.
Ověřovatelé zápisu: Galbavý, Pavelková
Vyvěšeno: 5.11.2021

Starosta obce: Ferschmann Karel

