
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Němčovice č. 1/2022
    dne 27. ledna 2022

v  místní restauraci
Začátek:        19,05 hod.                                                                                                                  
Přítomni:       6 členů  ZO (K. Ferschmann, Vašková, S. Kapras, J. Galbavý,  Mgr. Trlicová,  D. Pavelková)
Omluven:      Bc. V. Ferschmannová  
Hosté:            veřejnost 12

Program:                                                             
1)      Kontrola plnění minulých usnesení
2)      Hospodaření obce za rok 2021 – skutečnost                                                                                                                 
3)      Zpráva inventarizační komise
4)      Rozpočet obce na rok 2022
5)      Schválení žádostí o dotací (PSOV, Čistá Berounka, Prodejna, Volnočas. aktivity dětí, Jarmark, Havarijní stavy)
6)      Kontokorentní úvěr na rok 2022 – smlouva  
7)      Žádost na ÚP na zaměstnance VPP na rok 2022
8)      Příspěvek na dopravní obslužnost 2022
9)      Pronájem restaurace
10)    Nájemní smlouvy v čp. 69
11)    Různé: hřbitov, prohlídka čp. 69

Ověřovatelé zápisu:   Galbavý, Trlicová                                                                                         Zapisovatelka: Vašková
V úvodu jednání byl schválen program zasedání, ověřovatelé zápisu a zapisovatel.                                    HLA PRO 6

1)  Kontrola plnění minulých usnesení ZO:
Splněno:  2/1, 2/2, 3, 4, 5, 6, 7/1,  7/2, 7/3, 8/3, 8/4, 8/5, 8/6, 8/7-9/2021        9-4/2021 (soudy MVČR)
N  esplněno  : 8-4/2021 (soudy Stránský)    8/1-trvá 7/2021 (střelnice, stav nezměněný)   8/2-trvá 7/2021 (pole
nad obcí, stav změněný jen částečně) 
 
2)  Starosta seznámil přítomné s výsledkem hospodaření obce za rok 2021 s těmito výsledky:
celkové  příjmy obce (uvedeno v tis. Kč.):                                      14.175,3 Kč                                                                     
celkové výdaje obce (uvedeno v tis. Kč.):                                       14.117,6 Kč                                                                    
výsledek  hospodaření v roce 2021 celkem                                           57,7 Kč                                                 HLA PRO 6

3) Na základě „Vnitřní organizační směrnice o inventarizaci majetku a závazků“, pokynu ZO ze dne 16.12.2021,
byla provedena řádná inventarizace ke dni 31.12.2021, ve složení: předseda Jaroslav Galbavý, členové Danuše
Pavelková  a  Jitka  Ferschmannová.  Inventarizace  byla  zahájena  dne  13.1.  a  ukončena  24.1.2021.  Veškeré
nedostatky v evidenci majetku a jeho účtování byly touto inventarizací zcela odstraněny. Skutečný fyzický, příp.
dokladový stav majetku byl řádně zaevidován a ve spolupráci s účetní obce uveden v soulad s účetnictvím obce.

Závěrečná zpráva:  Výsledek inventarizace (uvedeno v tis. Kč.): závazky -7.744,8; pohledávky 6.531,5; pokladna
4,0; zákl. běžné účty 286,2; stavby 70.242,2; software 76,3; movitý majetek 13.050,2; DDHM  2.331,0; pozemky
2.397,1; umělecké předměty  249,9; nedok. hmot. majetek 542,9.                         celkem majetek   87.966,6 Kč



4) Starosta předložil zastupitelům návrh nového rozpočtu na rok 2022  (podrobný rozpis v příloze): celkové 
příjmy obce (uvedeno v tis. Kč.):                                14.251,5 Kč                                                                                         
celkové výdaje obce (uvedeno v tis. Kč.):                    7.267,4 Kč                                                                                
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočet na rok 2022 jako přebytkový.                                                                        
Přebytek bude použit na úhradu úvěru. Závazný ukazatel: paragraf                                                               HLA PRO 6

5/1) Zastupitelstvo obce schvaluje podání žádosti o dotaci v  programu Stabilizace a obnova venkova pro rok
2022 z rozpočtu PK ve výši 500 tis. Kč na dokončení místní komunikace Němčovice, IV. etapa ve výši 500.000,--
Kč.  Starosta je pověřen vyřízením žádosti.                                                                                        HLA PRO 6

5/2) Zastupitelstvo obce schvaluje podání žádosti o dotaci v programu Podpora kultury v PK pro rok 2022 ve výši
30 tis. Kč na Podporu tradiční lidové kultury – Staročeský podzimní jarmark 14. ročník. Starosta je pověřen
vyřízením žádosti.                                                                                                                                                     HLA PRO 6

5/3)  Zastupitelstvo obce schvaluje podání žádosti o dotaci v  programu Podpora volnočasových aktivit dětí a
mládeže pro rok 2022 – ve výši 40 tis. Kč na letní pobyt dětí v přírodě. Starosta je pověřen vyřízením žádosti.  
                                                                                                                                                                                     HLA PRO 6
5/4) Zastupitelstvo obce schvaluje podání žádosti o dotaci v programu Zachování prodejen v malých obcích v PK
v roce 2022 z rozpočtu PK na místní prodejnu ve výši 50.000,-- Kč.                                                                HLA PRO 6

5/5)  Zastupitelstvo  obce  schvaluje  podání  žádosti o  dotaci  v  programu  Odstraňování  havarijních  stavů  a
naléhavé  potřeby  obcí  v  PK  v  roce  2022  z rozpočtu  PK  na  akci  Odstranění  havarijního  stavu  kanalizace
Němčovice – sever  ve výši 850.000,-- Kč.                                                                                                            HLA PRO 6

5/6) Zastupitelstvo obce schvaluje podání žádosti o dotaci do příslušného dotačního programu PK pro rok 2022
ve výši 38 tis. Kč na akci Čistá Horní Berounka – 10. ročník. Starosta je pověřen vyřízením žádosti.        HLA PRO 6

6) Zastupitelstvo  obce  schvaluje  Dodatek  č.  1  ke  smlouvě  o  kontokorentním úvěru  č.  0843454369  ze  dne
7.1.2022 k běžnému účtu obce do výše 300 tis. Kč debetního zůstatku s ČS a.s. pro možnost čerpání v případě
nesouladu mezi  tvorbou a potřebou finančních prostředků provozního charakteru rozpočtu schváleného na
příslušný rok od ČS a.s v období 23.3.2022 do 22.3.2023.                                                                                HLA PRO 6

7)  Zastupitelstvo obce schvaluje podání žádosti o zřízení deseti pracovních míst (VPP) pro letošní rok k Úřadu
práce v Rokycanech pro zajištění veřejně prospěšných prací v naší obci. Zaměstnání bude nabídnuto přednostně
občanům v evidenci ÚP, kteří v obci trvale bydlí. Konečným výběrem je pověřen starosta.                       HLA PRO 6

8)  Zastupitelstvo obce schvaluje  uzavření Smlouvy o poskytnutí účelové dotace Plzeňskému kraji na zajištění
dopravní obslužnosti území Plzeňského kraje v roce 2022. Výše finanční dotace obce je 8.316,-- Kč.  Starosta se
pověřuje podpisem smlouvy.                                                                                                                                  HLA PRO 6

9)  Pronájem  restauračního  zařízení  s  vybavením  a  ubytovnou.  Zastupitelstvo  obce  projednalo  informaci
současného nájemce o ukončení jeho činnosti v roce 2022. Pokud bude potřeba uvolnit zařízení v průběhu roku
je ochoten tak učinit dohodou, jinak ukončí svou činnost po třiceti letech provozu restaurace k 31.12.2022. Z
tohoto  důvodu  vyhlašuje  zastupitelstvo  obce  nabídku  pronájmu  restaurace  v  objektu  čp.  16.  Podmínkou
pronájmu je koncesní listina na hostinskou činnost, včetně koncese na prodej lihovin a cigaret, živnostenský list
na  obchodní  a  ubytovací  činnost.  Dále  zajistit  stravování  pro  zaměstnance  obce  po-pá,  prodej  základních
potravin alespoň 3x týdně, zachování poštovních služeb (výdejna) a požadavek na součinnost pohostinství s
obecními akcemi v průběhu roku. Pro spolehlivého provozovatele možnost přidělení obecního bytu 1+1.
                                                                                                                                                                                     HLA PRO 6



10) Od 1. února budou uzavřeny nájemní smlouvy v novostavbě bytového domu čp. 69 v Němčovicích s těmito
žadateli o byt:
Byt 1+0 v přízemí L. P. ze Staňkov, svobodný, bez bytu, byt 1+0 v 1. patře J. K.  z Merklína, rozvedený, bez bytu,
byt 1+1 v 1. patře K. B. s dcerou, ze Stupna, svobodná, bez bytu, samoživitelka, byt 1+0 v 2. patře A. H. z Plzně,
rozvedený, bez bytu, byt 1+1 v 2. patře T. H. ze Skomelna, se synem, samoživitelka, ID 2 st. Všichni nájemníci
mají povinnost se přihlásit v obci k trvalému pobytu, nájemní smlouvy budou uzavírány na dobu jednoho roku.
                                                                                                                                                                                    HLA PRO 6

11) Různé:

11/1) Od ledna 2022 je možné již žádat o nájemní smlouvy na pronájem hrobových míst v kanceláři OÚ. 

11/2) V pondělí, 31.1.2022, mohou v době od 16 do 18 hodin si prohlédnout zájemci vnitřní prostory bytového 
domu řp. 69 v Němčovicích včetně samotných bytů.

Další zasedání zastupitelstva obce svolává starosta na den 24. února 2022, začátek v 19 hodin.                                   
Jednání zastupitelstva obce skončilo 19,40 hodin                                                                                                                   

Zapsala: Jiřina Vašková v.r.                                                                                        Starosta obce: Ferschmann Karel          
Ověřovatelé zápisu: Trlicová, Galbavý                                                                    

Vyvěšeno: 28.1. 2022               


