
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Němčovice č. 3/2022
    dne 31. března 2022

v  místní restauraci
Začátek:       19,02 hod.                                                                                                                  
Přítomni:     5 členů  ZO (K. Ferschmann, Vašková,  J. Galbavý,  Mgr. Trlicová,  Bc. V. Ferschmannová)  
                                           
Omluven:     S. Kapras, D. Pavelková,  
Nepřítomen:  
Veřejnost:     veřejnost 9

Program:                                                             
1)     Kontrola plnění minulých usnesení
2)     Převod nemovité věci
3)     Smlouva o zřízení věcného břemene
4)     Audit hospodaření za rok 2021
5)     Komunální volby – příprava kandidátky
6)     Stanovisko obce ke stavbě V430/830 – zdvojení vedení
7)     Rozsudek Nejvyššího správního soudu
8)     Turistický přívoz Planá - Velká Radná 
9)     Přihláška do soutěže Vesnice roku
10)     Pronájem restaurace – podání inzerátu
11)   Žádost linky bezpečí o příspěvek
12)   Akce v obci –   Zájezd na Moravu, Velikonoce v útulku, Ukliďme svět,
                                    Stavění májek,  ad.

Ověřovatelé zápisu:   Galbavý, 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, 3, 4, 6, 7, 9, 10/2, 10/3,10/4-2/2022       
N  esplněno  : 5 (kom. volby), 8 (pronájem hospody), 10/1 (pronájem hrob. míst)-2/2022
                      5/4, 5/5, 5/6 (žádosti o dotace) - 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  nemovitosti – pozemku pč.  1390/1 výměře 798 m2,  využití ostatní
plocha, neplodná půda, v katastrálním území Olešná u Radnic žadateli J. Ch. z Plzně, na základě schváleného a
vyvěšeného záměru č. usn. 3-2/2022 ze dne 24.2.2022 za částku stanovenou znalcem v oboru ekonomika, dále
o  náklady  spojené  s  přípravou  smlouvy,  včetně  poplatku  za  vklad  do  KN ve výši  24.500,--  Kč.  Starosta  se
pověřuje  podpisem kupní smlouvy a návrhu na vklad.                                                                                     HLA PRO 5

3)  Zastupitelstvo obce schvaluje  uzavření  Smlouvy o budoucí  smlouvě o zřízení  věcného břemene č.  IV-12-
0017762/VB/02 Němčovice, p.č. 202/4, kNN, se společností ČEZ Distribuce, a.s., na pozemek 433/1 v kat. území
Němčovice. Rozsah omezení pozemku věcným břemenem je vymezen geometrickým plánem, který je nedílnou
součástí této smlouvy, zřizuje se na dobu neurčitou úplatně za jednorázovou částku 2.200,,-- Kč. Starosta se
pověřuje podpisem smlouvy.                                                                                                                                 HLA PRO 5

4) Informace starosty o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2021 auditorkami Plzeňského kraje ze
dne 23.3.2022 s výrokem: Nebyly zjištěny závažné chyby a nedostatky.



5)  Na předcházejícím zasedání zastupitelstva obce vyzval  starosta obce zastupitele, aby mu sdělili,  zda mají
zájem v podzimních komunálních volbách znovu kandidovat. Kandidátku bude starosta sestavovat nejpozději v
červnu, aby byla včas podána na registrační místo (MěÚ Radnice). Zastupitelé se vyjádřili takto: Z přítomných
zastupitelů se všichni vyjádřili, že souhlasí se svojí kandidaturou do nadcházejících komunálních voleb.

6) Usnesením zastupitelstva obce č. 6-2/2022 ze dne 24.2.2022 ve věci projednávání záměru stavby zdvojeného
vedení V430/830, jsme společnosti ČEPS, a.s., sdělili naše zásadní výhrady proti výsledku posouzení stavby na
krajinný ráz, což vzbudilo velkou nevoli zpracovatele, který nás požádal o jejich přehodnocení. K tomu přiložil
třístránkové informace s důvody nutnosti této výstavby. Hlavním důvodem je podle něho převažující veřejný
zájem, důvody sociálního a ekonomického charakteru a důvody s příznivými důsledky nesporného významu pro
životní prostředí. Dále odkazuje, že bylo vydáno kladné závazné stanovisko EIA dne 10.10.2017. Zastupitelstvo
obce se znovu pečlivě zabývalo předloženými důvody a přijalo toto variantní usnesení:
Varianta 6/1) Zastupitelstvo obce požaduje zadat zpracování oponetního posudku nezávislé firmě na vliv stavby
na krajinný ráz u stožárů č. 212, 213, 214, 215. Navrhujeme společnost Geo Vision s.r.o. Plzeň, IČO 25128442.
Varianta 6/2) Bezprostřední okolí, především krajinný ráz bude v němčovické části naší obce stavbou nových stožárů
o 20 m vyšších na dlouhá léta významně poškozen, očekáváme od  společnosti ČEPS Invest, a.s., návrh na přiměřené
jednorázové finanční odškodnění, které bude tyto nepříznivé vlivy na naše životní prostředí  kompenzovat. HLA PRO 5

7) Téměř po patnácti letech od kontroly, kterou provedli pracovníci SZIF z Českých Budějovic a jejich následném
rozhodnutí  o vrácení dotace ve výši 103 tis. Kč, vč. úroků na zalesnění TTP v  Ousuší vydal Nejvyššího správní
soud rozsudek,  který  všechna rozhodnutí SZIF,  dále  Ministerstva  zemědělství  a  všech předchozích soudů o
vrácení dotace zrušil.  Na základě kasační stížnosti, kterou podal právní zástupce obce, tento soud rozhodl o
zrušení Rozsudku Městského soudu v Praze, o zrušení Rozhodnutí Ministerstva zemědělství  a žalované MZe je
povinno zaplatit žalobkyni (obci) náhradu nákladů řízení částku 41.261,-- Kč za právní zastoupení. Proti tomuto
rozsudku již nejsou přípustné žádné opravné prostředky. 

8)  Turistický přívoz Planá - Velká Radná:  Zastupitelstvo obce se znovu zabývalo stanoviskem, které vydalo k
projektové dokumentaci na stavbu turistického přívozu na pozemcích ve vlastnictví obce Hromnice. Přestože
zastupitelstvo obce je přesvědčeno, že stavba přívozu bude málo efektivní a to jak z pohledu ekonomického, tak
z  pohledu  jeho využitelnosti,  mění  své  původní  stanovisko  a  souhlasí  jako  účastník  řízení  s  předloženým
záměrem stavby přívozu Planá – Velká Rádná na pozemcích ve vlastnictví obce Hromnice pč. 1312/1, 1310,
1311,  1313  v  obci  Němčovice  a  katastrálním  území  Olešná  u  Radnic  (výzva  SÚ  Třemošná  čj.
MUTE-3987/2020/STO/MBo). Znovu však upozorňuje, že přístupové komunikace k přívozu z naší strany jsou v
soukromém vlastnictví  a  k  jejich užívání  bude nutný souhlas  vlastníka.  Jedná se o  ostatní  komunikaci  ppč.
1265/1 ve vlastnictví manželů Štikových, vedoucí do Olešné a další velmi neudržovaná cesta vedoucí do Újezdu
u Svatého Křížeje ve vlastnictví Libštejnských lesů s.r.o., která v katastru ani jako cesta není vedena (koryto
vodního toku, nebo lesní pozemek).                                                                                                       HLA PRO 4, ZDRŽ 1

9) Zastupitelstvo obce souhlasí s podáním přihlášky do soutěže Vesnice roku 2022 a s úhradou registračního
poplatku ve výši 420,-- Kč. Termín pro podání přihlášky je do 29.4.2022.                                                     HLA PRO 5

10) Vzhledem k tomu, že se dosud z místních občanů nikdo o pronájem restaurace nezajímal, navrhl starosta,
aby zastupitelstvo obce souhlasilo s podáním inzerátu na pronájem restaurace v Němčovicích, s podmínkami,
které byly schváleny usn. č.  8-2/2022 ze dne 24.2.2022.                                                                                 HLA PRO 5

11) Byla  projednána  žádost  Linky  bezpečí,  z.s.,  o  finanční  příspěvek  na  provoz  dětské  krizové  linky.
Zastupitelstvo obce rozhodlo o zaslání finančního příspěvku ve výši 2.000,-- Kč. K uzavření darovací smlouvy je
pověřen starosta.                                                                                                                                                      HLA PRO 5



12) Různé:

12/1)  O víkendu 9.-10. dubna se koná zájezd do Vinného sklípku v Dolních Dunajovicích, odjezd autobusu je v 8
hodin. Zájezd je obsazen.
12/2)  V  neděli 17. dubna se koná další tradiční akce Velikonoce v útulku v době od 11 do 16 hodin. 
12/3)  Tradiční úklid okolí obce Ukliďme svět – ukliďme obec, se uskuteční v sobotu 23.4., začátek v 10 hodin na
němčovické návsi.
12/4)  V neděli 24. dubna proběhne od 9,45 hodin brigáda na naučné stezce v Údolí mloků, kde se bude uklízet
a opravovat.
12/5)    sobotu, 30.4. se budou stavět Májky. Začátek akce bude upřesněn.

Další zasedání zastupitelstva obce svolává starosta na den 28. dubna  2022, začátek v 19 hodin.                                 
Jednání zastupitelstva obce skončilo 19,4                                                                                                                                  
5 hodin                                                                                                                   
Zapsala: Jiřina Vašková v.r.                                                                                        Starosta obce: Ferschmann Karel          
Ověřovatelé zápisu: Trlicová, Galbavý                                                                    

Vyvěšeno: 4.4. 2022           


