
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Němčovice č. 5/2022
    dne 2. června 2022

v  místní restauraci
Začátek:       19,05 hod.                                                                                                                  
Přítomni:     6 členů  ZO (K. Ferschmann, Vašková,  J. Galbavý,  Mgr. Trlicová,  S. Kapras,  D. Pavelková)  
Omluven:     Bc. V. Ferschmannová, 
Nepřítomen:  
Veřejnost:   10

Program:                                                             
1)     Kontrola plnění minulých usnesení
2)     Úhrada faktur nad 50 tisíc (TNT, Soukup, Polygon)
3)     Schválení žádosti o dotace
4)     Účetní závěrka, výrok auditora a jeho zpráva  za rok 2021
5)     Závěrečný účet hospodaření obce za rok 2021
6)     Dodatek č. 1 pachtovní smlouvy
7)     Návštěva komise Vesnice roku
8)     Žádost tělesně postižených
9)     Různé – informace o rekonstrukci kanalizace, oprava pomníků, rozšíření SDO, ad.
10)   Akce v obci –   Okresní soutěž v požárním sportu, Zájezd do Majalandu, 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:      2/1, 2/2, 2/3, 3/1, 3/2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12/1, 12/2-4/2022      12/5-3/2022
N  esplněno  : 10 (OZV trvá), 12/3 (Majaland), 12/4 (okr. soutěž hasiči)-4/2022
                      6 (zdvojené vedení), 10 (pronájem hospody) 3/2022 
                      10/1 (pronájem hrob. míst)-2/2022 trvá
                      5/4 (žádost o dotaci) - 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) 

2/1)  Zastupitelstvo obce schvaluje úhradu faktury č. VF036 ve výši 53.865,-- Kč zájmovému sdružení měst a obcí
okresu Rokycany POLYGON, IČO 48379778 za členský příspěvek na separaci odpadu na rok 2022 (285,-- Kč/1
obyvatel)                                                                                                                                                                     HLA PRO 6

2/2)  Zastupitelstvo  obce  neschvaluje  úhradu  faktury  č.  222423  ve  výši  93.170,--  Kč  vč.  DPH  firmě  TNT
Consulting, s.r.o.,  IČO 25528114  podle uzavřené příkazní  smlouvy č.  2107202002 za zpracování podkladů k
RODPD  a  žádost  o  platbu  a  ZVA   pro  projekt  novostavba  „Novostavba  6  BJ  Němčovice“.
K jejímu proplacení je třeba upravit správnou sazbu DPH, dodavatel doloží soupis provedených prací a zodpoví
otázku, proč nebyla faktura vystavena k datu ZVA, aby mohla být započtena jako způsobilý výdaj dotace. Po
odstranění těchto vad bude předložena ke schválení proplacení na příštím zasedání ZP.                           HLA PRO 6

2/3)  Zastupitelstvo obce schvaluje úhradu faktury č.  20220078 ve výši 50.639,--  Kč vč. DPH firmě Soukup,
sochařství, restaurování, kamenictví z Plzně, IČO 03923835 za rekonstrukci pomníku obětem 1. a 2. sv. války v
Němčovicích.  Na částečnou úhradu nákladů na tuto akci byla podána žádost o dotaci z programu Podpora péče
o pomníky, válečné hroby a pietní místa na území Plzeňského kraje 2022.                                                   HLA PRO 6



3/1) Zastupitelstvo obce schvaluje podání žádosti o dotaci v programu Podpora péče o pomníky, válečné hroby
a pietní  místa  na  území  Plzeňského kraje  2022 ve  výši  30  tis.  Kč  na  rekonstrukci  pomníku v  Němčovicích.
Starosta je pověřen vyřízením žádosti.                                                                                                                 HLA PRO 6
 
3/2) Zastupitelstvo obce schvaluje podání žádosti o dotaci v programu Podpora registrovaných útulků pečující o
opuštěné a toulavé psy a kočky na území Plzeňského kraje 2022 na částečnou úhradu nákladů útulku ve výši
100.000,-- Kč.                                                                                                                                                             HLA PRO 6

4)  Zastupitelstvo obce schvaluje účetní závěrku za rok 2021 v plném jejím rozsahu, neboť zjistilo, že schvalovaná
účetní  závěrka poskytuje podle zákona věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční situace účetní
jednotky v rozsahu posuzovaných skutečností. Dále zastupitelstvo obce schvaluje výrok a zprávu auditora.
                                                                                                                                                                                     HLA PRO 6

5/1) Zastupitelstvo obce schvaluje závěrečný účet obce za rok 2021 s výhradou. Závěrečný účet byl vyvěšen na
úřední desce od 18.3.2022 do 23.4.2022. Součástí závěrečného účtu je zpráva auditora.  Zjištěné chyby budou
opraveny do patnácti dnů od projednání návrhu závěrečného účtu. Byly zjištěny mj. tyto ukazatele: a) podíl
pohledávek na rozpočtu obce 0,86%, b) podíl závazků na rozpočtu obce 12,67%, c) podíl zastaveného majetku
obce 0%.                                                                                                                                                                     HLA PRO 6

5/2) Zastupitelstvo obce schvaluje podání žádosti o provedení auditu hospodaření za rok 2022 na Krajský úřad
Plzeňského kraje.                                                                                                                                                      HLA PRO 6

6)   Zastupitelstvo  obce  schvaluje  uzavření  Dodatku  č.  1  k  Pachtovní  smlouvě  č.  57/2016  s  pachtýřem,
společností  Kladrubská, a.s., kterým se mění výše pachtovného a do pachtu je nově přidán pozemek pč. 281/26
v k. ú. Němčovice o výměře 957 m2. Ostatní části Pachtovní smlouvy se nemění.  Starosta se pověřuje podpisem
tohoto Dodatku č. 1.                                                                                                                                                HLA PRO 6
        
7) Starosta informoval přítomné o návštěvě hodnotící komise soutěže Vesnice roku dne 28. června 2022 od 15
do 17 hodin. Do této soutěže je naše obec přihlášena již po šestnácté. Návrh programu a jeho strategii  připraví
starosta obce.

8) Byla projednána žádost Místní organizace Svazu tělesně postižených v ČR v Rokycanech o finanční příspěvek
na činnost. Ve svém dopisu ze dne 23.5.2022 vysvětluje hospodářka organizace, že žadatel je MO samostatného
Svazu tělesně postižených v Rokycanech a není součástí Centra pro zdravotně postižené v Rokycanech. Využívají
pouze pronajaté prostory na téže adrese. Zastupitelstvo odsouhlasilo usn. č. 9-2/2022 dne 24.2. 2022 příspěvek
ve výši 3000,-- Kč tomuto Centru na základě jeho žádosti.  Bohužel, laik se v těchto žadatelích těžko orientuje.
Zastupitelstvo  obce  nakonec  rozhodlo  o  zaslání  finančního  příspěvku  ve  výši  3.000,--  Kč  i  této  organizaci.
K uzavření darovací smlouvy je pověřen starosta.                                                                                              HLA PRO 6

9) Starosta informoval přítomné o pokračujících akcích v obci.

a)  V současné době byla podána žádost o poskytnutí dotace z  programu PK na havarijní  stavy a naléhavé
potřeby obcí,  o které bude rozhodovat krajské zastupitelstvo dne 13.6.  Pokud bude obci  poskytnuta,  bude
provedena  výměna  části kanalizace,  která  je  v  havarijním  stavu  (od  křižovatky  u  Správků,  po  zatáčku  u
Spěváčků). Z tohoto důvodu oslovil starosta dvě firmy o podání cenové nabídky na tuto stavbu. PD vypracoval
ing. Chvátal, stavba je povolena, SÚSPK vydal souhlas k záboru krajnice a stavba by mohla být provedena na
podzim letošního roku.   

b) Byla dokončena rekonstrukce pomníků padlých v Olešné i v Němčovicích a pomníčku na křižovatce. Pomníky
byly chemicky očištěny, stabilizovány,  nápisy pozlaceny,  okolí  upraveno.  Celkové náklady na tyto práce byly
téměř 90 tisíc korun a provedla je firma Soukup z Plzně.



c)  Starosta nechal  připravit  studii  na rozšíření  sběrného dvora u ing.  J.  Presla ze Štěnovic.  Studie obsahuje
oplocení, panelové plochy, automobilovou váhu zapuštěnou a nájezdové poměry pro nákladní auta. Následně
bude požádán o kalkulaci ceny za zpracování PD ke stavebnímu povolení. Po jeho právní moci požádáme RRA PK
o zpracování a podání žádosti o dotaci ke SFŽP.

10)   Různé:
10/1)  V neděli, 19. června se uskuteční autobusový zájezd ke Dni dětí do pražského Majalandu a Dinosária.
Doprava a vstupné je pro účastníky zdarma, přihlášky v hospodě, nebo na úřadě. Odjezd autobusu z Němčovic
bude v 9 hodin.

10/2)  V sobotu, 4. června se koná od 8 do 17 hodin v Němčovicích Okresní soutěž v požárním sportu okresu
Rokycany ve sportovním areálu ve Višňovce. 

10/3)  V pátek, 10. června pořádá turistický oddíl SK Němčovice návštěvu kostelů v Chrástu, Manětíně, Lukové a
ve Stupně v rámci akce Noc kostelů. Odjezd autobusu je v 17,30 hodin, zájemci se hlaste v hospodě.

10/4)  Obec stále  přijímá přihlášky na  prázdninový pobyt  dětí u Berounky.  Tábor se koná ve dnech 30.7.  -
7.8.2022, cena za dítě je 3 tisíce Kč. Přihlášku zašle starosta emailem na požádání, budou přijímány do naplnění
kapacity tábora (30 dětí). 

Další zasedání zastupitelstva obce svolává starosta na den 30. června  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: 3.6. 2022           


