
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Němčovice č. 6/2022
    dne 30. června 2022

v  místní restauraci
Začátek:       19,03 hod.                                                                                                                  
Přítomni:     5 členů  ZO (K. Ferschmann, Vašková,  J. Galbavý,  D. Pavelková, Bc. V. Ferschmannová)  
Omluven:      S. Kapras,   
Nepřítomen: Mgr. Trlicová, 
Veřejnost:  10

Program:                                                             
1)     Kontrola plnění minulých usnesení
2)     Přijetí dotací od PK
3)     Úhrada faktur nad 50 tisíc Kč (TNT Consulting)
4)     Dodatek č. 1 smlouvy se společností Marius Pedersen, a.s.
5)     Návrh smíru ve věci soudního řízení (Stránský)
6)     Stanovení počtu členů zastupitelstva na nové volební období
7)     Upozornění na splatnost poplatku stočného
8)     Akce v obci –  Letní tábor, Zájezd do ZOO Parku Chomutov, ad.

Ověřovatelé zápisu:   Galbavý, Pavelková                                                                                   Zapisovatelka: Vašková  
V úvodu jednání byl schválen program zasedání, ověřovatelé zápisu a zapisovatel.                                    HLA PRO 5

1)  Kontrola plnění minulých usnesení ZO:
Splněno:      2/1, 2/3, 3/1, 3/2, 4, 5/1, 5/2, 6, 7, 8, 9, 10/1, 10/2, 10/3-5/2022     10, 12/3, 12/4-4/2022
N  esplněno  :  2/2 (fa TNT), 10/4 (tábor)-5/2022       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)  Zastupitelstvo  obce  schvaluje  přijetí těchto  dotací  z  rozpočtu  Plzeňského  kraje  v  roce  2022  a  pověřuje
starostu podpisem smluv:
a) Dotaci z programu Mikrogranty PK na podporu a oživení kulturních a uměleckých aktivit ve výši 10 000 Kč na
akci 14. ročník Staročeského jarmarku v Němčovicích.
b) Dotaci z programu Podpora volnočasových aktivit dětí a mládeže ve výši 10 000 Kč na akci Pobyt dětí v lese a
u vody.
c) Dotaci z programu Podpora péče o pomníky, válečné hroby a pietní místa na území PK ve výši 20 000 Kč na
rekonstrukci pomníku padlým v Němčovicích.
d)  Dotaci z programu Příspěvek na vybavení a opravy neinvestiční povahy ve výši 32 880 Kč na dovybavení
JSDHO kat. V. zásahovými obleky.
e) Dotaci z programu podpora registrovaných útulků pečující o opuštěné a toulavé psy a kočky na území PK ve
výši 100 000 Kč na podporu části provozních nákladů útulku Zdeňka Srstky v Němčovicích.
f) Dotaci z Programu  stabilizace a obnovy venkova ve výši 350 000 Kč na stavbu místní komunikace, západ – IV.
etapa v Němčovicích.
g) Dotaci z programu Odstraňování havarijních stavů a naléhavé potřeby obcí PK ve výši 350 000 Kč na opravu
havarijního stavu kanalizace na ppč. 443/5 v Němčovicích.                                                                             HLA PRO 5

3)  Zastupitelstvo obce schvaluje 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“.                                                        HLA PRO 5



4)   Zastupitelstvo obce schvaluje Dodatek č. 1 smlouvy se společností Marius Pedersen, a.s., kterým se zvyšuje
cena za poskytované služby (svoz komunálního odpadu a odstraňování komunálního a objemného odpadu ze
SDO) cca o 10% od 1.7.2022 z důvodu zvýšené ceny PHM. Starosta se pověřuje podpisem dodatku.     HLA PRO 5

5) Právní zástupce obce Mgr. R. Seidler obdržel od advokátky pana Stránského ve věci žaloby o určení vlastnictví
pozemků v  kat.  území  v  Olešné  Návrh  dohody –  soudního smíru,  současně s  mapkou,  kde  jsou označeny
pozemky, které by měly být předmětem směny. Navrhuje, aby veškeré zákresy a směny byly učiněny tak, že
cesta bude mít v celé své délce šířku 4 metry, dále aby byl pozemek cesty v katastru definován jako cesta s tím,
že další finanční vyrovnání v této věci mezi stranami neproběhne. Zastupitelstvo obce se návrhem podrobně
zabývalo a došlo k závěru, že návrh dohody je nerealizovatelný, neboť některé body návrhu nelze v terénu
prakticky provést (např. požadavek o šířce cesty 4 m), s ohledem na svahové poměry a také nadbytečné, když
cesta nad tím (vl. Kladrubská a Štrunc) směrem k obci je široká pouze 2,3 m. Dále u pozemků ve vlastnictví pana
Stránského, které jsou navržené ke směně, není stanovena jejich přesná výměra, která se bude rovnat výměře
pozemků  ve  vlastnictví  obce.  Zastupitelstvo  obce  požaduje,  aby  pan  Stránský  nechal  vypracovat  návrh
geometrického plánu k oddělení pozemků oprávněným zeměměřickým inženýrem, o kterém by bylo možné
jednat. Takto předložený návrh směny je nehlasovatelný.                                                                                HLA PRO 5

6) Zastupitelstvo obce stanovuje pro volební období 2022 – 2026 počet členů zastupitelstva obce Němčovice na
7 (slovy sedm) v souladu s ustanovením § 67 a § 68 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění
pozdějších předpisů (dále jen zákon o obcích) .                                                                                                  HLA PRO 5

7)  Zastupitelstvo obce upozorňuje na splatnost poplatku stočného  do konce června 2022, který je za jednu
osobu ve výši 700,-- Kč. Platit stočné jsou povinny všechny osoby, které se dlouhodobě zdržují na území obce, v
části Němčovice a bydlí v objektech napojených na čistírnu odpadních vod, bez ohledu na skutečnost, zda jsou
hlášeny k trvalému pobytu, či nikoliv. Porušení povinnosti bude sankcionováno podle zákona. Variabilní symboly
pro jednotlivé poplatníky jsou uvedeny na webových stránkách obce. Při platbě tento VS nezapomeňte uvést.

8)   Různé:
8/1)  Starosta  informoval  přítomné  o  tom,  že  byla  dokončena  reklamační  oprava  části hlavní  polní  cesty
společností COLAS, a.s, vedoucí k vysílači v Olešné a tato je opět volně průjezdná. 

8/2)  Starostu  pověřuje  zastupitelstvo  obce  podáním  žádosti na  odbor  dopravy  MěÚ  Rokycany,  ve  věci
požadavku na snížení současné stanovené maximální rychlosti ze 70 km na 50 km směrem ke křižovatce pro
zajištění bezpečného vyjíždění automobilů pro naše občany z přilehlých pozemků  na hlavní silnici 232/II. třídy.
Občané si stěžují  na obecním úřadě na skutečnost, že by měla v této věci místní samospráva udělat nějaká
účinná opatření,  která by výjezdy především stavební  techniky z pozemků přiléhajících k této silnici  učinila
bezpečnější.                                                                                                                                                              HLA PRO 5

8/3)  Obec 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). 

8/4) Na závěr prázdnin se uskuteční tradiční autobusový zájezd pro děti do Zoologické zahrady. Odjezd autobusu
je v neděli, 28. srpna z Němčovic v 8 hodin. Tentokrát se jede do oblíbeného Podkrušnohorského zooparku v
Chomutově. Přihlášky přijímá  kancelář OÚ nebo místní restaurace. Na rozloze 112 hektarů lze uvidět více jak
160 druhů zvířat.                                       

Další zasedání zastupitelstva obce svolává starosta na den 1. září  2022, začátek v 19 hodin.                                         
Jednání zastupitelstva obce skončilo 19,35 hodin                                                                                                                    
Zapsala: Jiřina Vašková v.r.                                                                                        Starosta obce: Ferschmann Karel          
Ověřovatelé zápisu: Pavelková, Galbavý                                                                    

Vyvěšeno: 1.7. 2022  


