
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Němčovice č. 2/2022
    dne 24. února 2022

v  místní restauraci
Začátek:       19,03 hod.                                                                                                                  
Přítomni:     6 členů  ZO (K. Ferschmann, Vašková,  J. Galbavý,  Mgr. Trlicová,  D. Pavelková,  Bc. V. Ferschmannová )
Omluven:   
Nepřítomen:  S. Kapras,   
Hosté:              veřejnost 7
Program:                                                             
1)     Kontrola plnění minulých usnesení
2)     Převod movité věci
3)     Záměr převodu nemovité věci
4)     Žádost obce o finanční výpomoc od PK
5)     Komunální volby – příprava kandidátky
6)     Stanovisko obce ke stavbě V430/830 – zdvojení vedení
7)     Vlajka pro Tibet - přihláška
8)     Pronájem restaurace
9)     Žádost Centra pro tělesně postižené o příspěvek
10)     Akce v obci –   Masopustní průvod, školení řidičů pro veřejnost,  ad.

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, 3, 4, 5/1, 5/2, 5/3, 6, 7, 8, 10-1/2022       
N  esplněno  :  5/4,  5/5,  5/6  (žádosti o  dotace),  9  (pronájem  hospody)  -  1/2022,  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)  Zastupitelstvo obce schvaluje prodej vozidla KIA Sportage pro nepotřebnost prostřednictvím inzerátu, bez
majákové rampy a nápisů. Starosta se pověřuje vyřízením převodu na DI a podpisem kupní smlouvy.   HLA PRO 6

3)  Zastupitelstvo obce schvaluje záměr prodeje nemovitosti – pozemku pč.  1390/1 výměře 798 m2, využití
ostatní  plocha,  neplodná  půda,  v  katastrálním území  Olešná  u  Radnic.  Zájemci  mají  možnost  podávat  své
nabídky písemně do kanceláře OÚ Němčovice do 31. března 2022.                                                               HLA PRO 6

4)  Zastupitelstvo obce pověřuje starostu jednáním s hejtmanem PK a jeho náměstkem pro oblast ekonomiky,
investic  a  majetku,  ve  věci  žádosti obce  o  finanční  výpomoc  –  o  individuální  dotaci  od  PK  na  částečné
financování úvěru od ČS,a.s. na vícepráce na bytovce čp. 69 (významné zdražení materiálu, energií a PHM).
                                                                                                                                                                                     HLA PRO 6

5)  Informace o volbách:  V letošním roce budou na počátku října probíhat komunální volby do zastupitelstva
obce a také volby do třetiny senátu (netýká se okresu Rokycany). Prezident je povinen vyhlásit jejich termín
nejpozději devadesát dní před jejich konáním (předpokládá se, že budou 4. a 5. října). Z tohoto důvodu bude
muset být sestavena kandidátka nejpozději v červenci t.r., aby mohla být včas podána registračnímu místu (MěÚ
Radnice).  Starosta vyzval  přítomné zastupitele,  aby mu na příštím zasedání sdělili,  zda mají  zájem v těchto
volbách znovu kandidovat.

6)  K  projednávání  záměru  stavby  zdvojeného  vedení  V430/830  se  vyjadřoval  starosta  obce  a  na  základě
prostudování předložené dokumentace a posouzení vlivu na ŽP a krajinný ráz v souladu s podmínkami EIA ve
věci tohoto záměru, které vypracovala ing. Markéta Kavková zaslal žadatelce společnosti ČEPS, a.s.,  sdělení,



které obsahovalo zásadní výhrady proti posouzení vlivu stavby na krajinný ráz, podle kterého zvýšením stožárů
nového vedení 2x400 V z výšky 26m na 46m a vyložení vodičů z 22,4m na 29,4m nedojde k narušení krajinného
rázu.  Vypracované posouzení je  nesprávné a zavádějící,  protože k  narušení  naopak dojde velmi  významně,
neboť se jedná o navýšení stožárů o celých o 20m.  Tento stav bude ovlivňovat krajinné pohledy především u
stožárů č. 212,  213, 214  a 215, jejichž trasa prochází v bezprostřední vzdálenosti  okolo zastavěného území
části obce Němčovice. Nemůže na tom změnit ani to, že novým typem stožárů dojde ke zmenšení ochranného
pásma, avšak pouze o 3m. Napadené posouzení vlivu na ŽP a KR navíc hodnotí u stožáru č. 212, že..."Snížení
stožáru o 2 m bude mít pozitivní vliv na krajinu s výskytem přírodních a kulturních hodnot i harmonické krajiny."
S tímto tvrzením se v žádném případě nelze ztotožnit, je popsáno jednoznačně účelově, ve prospěch zadavatele
zakázky. Naopak, zdvojením vedení a použitými typy stožárů dojde k negativnímu vlivu na životní prostředí, na
krajinu a na  občany žijící  v  bezprostřední  vzdálenosti od vedení,  což je  v  zásadním rozporu se zákonem č.
114/1992  Sb.,  o  ochraně  přírody  a  krajiny  a  jeho  prováděcími  předpisy.  Zastupitelstvo  obce  souhlasí  s
uvedenými argumenty  starosty  a požaduje  zásadní  snížení  výšky stožárů  (č.  213,  214 a 215),  které budou
vztyčeny v bezprostřední vzálenosti v okolí části obce Němčovice. Starosta se dále pověřuje jednáním v této
věci.                                                                                                                                                                             HLA PRO 6

7)  Zastupitelstvo  obce  se  po  devatenácté  připojuje  k podpoře  celosvětové  kampaně  Vlajka  pro  Tibet  při
příležitosti 63. výročí povstání Tibeťanů proti čínské okupaci. Vlajka bude vyvěšena dne 10. března na budově
obecního úřadu jako podpora této kampaně.                                                                                                     HLA PRO 6

8)  Pronájem restaurace v Němčovicích: Termín převzetí nájmu novým provozovatelem je nejpozději do konce
tohoto  roku.  Podmínky  pronájmu:  Zájemce  musí  předložit  platnou  koncesní  listinu  na  hostinskou  činnost,
koncesi na prodej alkoholu, koncesi na prodej tabáku, živnostenský list na obchodní činnost, živnostenský list na
ubytovací činnost, zajistit prodej základních potravin 3x týdně, zajistit provoz výdejního místa České pošty. Dále
zajistit stravování pro zaměstnance obce po-pá, zajistit součinnost pohostinství s obecními akcemi v průběhu
roku. Pro spolehlivého provozovatele možnost přidělení obecního bytu 1+1. Písemné nabídky přijímá obecní
úřad. Přednost budou mít žadatelé bydlící v obci.

9) Byla projednána žádost Centra pro zdravotně postižené PK 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 6

10/1) Od ledna 2022 je možné již žádat o nájemní smlouvy na pronájem hrobových míst v kanceláři OÚ. 

10/2) V sobotu 12. března pořádá obec Němčovický masopust 2022 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.                                                           HLA PRO 6

10/3)  V sobotu, 19. března se uskuteční  od 8 hodin v klubovně Hasičského domu školení řidičů z povolání,
které je pro naše hasiče-řidiče zdarma. Od 16 hodin se bude konat pro naše občany zdarma školení řidičů-
amatérů, kteří mají zájem seznámit se s novými předpisy a pravidly. Školení vede učitel autoškoly J. Fišer.

10/4) V sobotu 26. března se koná v areálu Hasičského domu další díl Němčovického vepřobraní. Začátek je od
8 hodin.    

Další zasedání zastupitelstva obce svolává starosta na den 31. března  2022, začátek v 19 hodin.                                
Jednání zastupitelstva obce skončilo 19,35 hodin                                                                                                                   
Zapsala: Jiřina Vašková v.r.                                                                                        Starosta obce: Ferschmann Karel          
Ověřovatelé zápisu: Trlicová, Galbavý                                                                    

Vyvěšeno: 25.2. 2022           


