Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Němčovice č. 7/2022

dne 1. září 2022

Začátek:
Přítomni:

v místní restauraci

19,00 hod.
6 členů ZO (K. Ferschmann, Vašková, J. Galbavý, Bc. V. Ferschmannová, S. Kapras,
Mgr. Trlicová,)
Omluven: D. Pavelková,
Veřejnost: 10
Program:
1) Kontrola plnění minulých usnesení
2) Nájemní smlouva na provoz hospody
3) Vystoupení ze sdružení Polygon k 31.12.2022 a uzavření smlouvy s
Mikroregionem Radnicko ve věci tříděného a NO odpadu
4) Uzavření smlouvy se společností Marius Pedersen, a.s., od 1.1.2023
5) Smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti ČEZ
6) Rozpočtové opatření č. 4
7) Rozsudek krajského soudu (Stránský)
8) Příprava komunálních voleb 23. a 24.9.2022
9) Dohoda o zajištění ubytovací služby
10) Akce v obci – Soutěž My už třídit umíme, Loučení s létem, omezení VO, ad.
Ověřovatelé zápisu: Galbavý, Trlicová
V úvodu jednání byl schválen program zasedání, ověřovatelé zápisu a zapisovatel.

Zapisovatelka: Vašková
HLA PRO 6

1) Kontrola plnění minulých usnesení ZO:
Splněno:
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8/1, 8/3, 8/4-6/2022 2/2, 10/4-5/2022 8/2-6/2022 10-3/2022
Nesplněno: 8/2 (úprava rychlosti)-6/2022 6 (zdvojené vedení)-3/2022,
10/1 (pronájem hrob. míst)-2/2022 trvá
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 uzavření smlouvy o nájmu prostor sloužících podnikání mezi obcí a společností
LONG JOURNEY, s.r.o., IČO 11764104, zastoupenou jednatelem Jiřím Nejedlým na pronájem hostince s
příslušenstvím v čp. 16 v obci Němčovice. Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou a starosta se pověřuje
podpisem smlouvy.
HLA PRO 6
3) Zastupitelstvo obce souhlasí s rozdělením sdružení právnických osob Polygon, na obce sdružené v
Mikroregionu Radnicko a ostatní zbylé obce k 31.12.2022, se zachováním stávající činnosti a souhlasí s
případnými následnými kroky Mikroregionu Radnicko ke zlepšení činnosti s tříděným odpadem. V takovém
případě starosta podá jménem obce VH sdružení Polygon oznámení o vystoupení obce k 31.12.2022. HLA PRO 6
4) V případě, že bude připravena nová smlouva mezi Mikroregionem Radnicko a společností Marius
Pedersen,a.s., na stejnou činnost a za stejných podmínek v oblasti svozu a likvidace tříděného a nebezpečného
odpadu od 1.1.2023, zastupitelstvo obce souhlasí s jejím uzavřením a pověřuje starostu jejím podpisem.
HLA PRO 6
5) Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti č.
IV-12-0014634/VB/02 Němčovice, RO, Olešná p.č. 1333, kNN, se společností ČEZ Distribuce, a.s., na pozemek
1867/1 v kat. území Olešná u Radnic. Rozsah omezení pozemku věcným břemenem je vymezen geometrickým

plánem, který je nedílnou součástí této smlouvy, zřizuje se na dobu neurčitou úplatně za jednorázovou částku
1000,-- Kč. Starosta se pověřuje podpisem smlouvy.
HLA PRO 6
6) Zastupitelstvo obce bere na vědomí, že bylo provedeno rozpočtové opatření č. 4. k 30.6.2022.
7) Starosta informoval přítomné o výsledku jednání Krajského soudu v Plzni dne 16.8.2022 ve věci odvolání Jana
Stránského proti rozsudku soudu okresního, kterým byla jeho žaloba na určení vlastnictví zamítnuta. Rozsudek
soudu krajského je takový, že pozemek pod lesní cestou je pravomocně ve vlastnictví obce, vlastnictví pozemku
nad cestou se vrací k okresnímu soudu k novému projednání. Soud došel k závěru, že je třeba zabývat se
přirozenou krajnicí cesty, kterou tvoří skála. Stanovisko Katastrálního úřadu v Rokycanech potvrzuje, že
geometrické a polohové určení hranic je správné a že v předchozích letech nedošlo ke změně průběhu cesty.
Mezitím Jan Stránský podal novou žalobu, tentokrát na určení průběhu hranic tohoto pozemku. V současné
době proto běží v této věci tři žaloby souběžně. Dvě podal Jan Stránský, jednu obec na náhradu škody
způsobené krádeží dřeva z obecního lesa. Tato žaloba je v současné době přerušena do doby skončení žaloby na
určení vlastnictví, resp. nově na určení průběhu hranic pozemku.
8) Starosta informoval přítomné o přípravě voleb do zastupitelstva obce. Volby se konají ve dnech 23. a 24. září
2022, v pátek od 14 do 22 hodin, v sobotu od 8 do 14 hodin v salonku němčovické restaurace. Zítra je od 17
hodin svoláno první zasedání okrskové volební komise, kde členové složí slib a bude zvolen předseda, který se
společně se zapisovatelkou zúčastní školení, které se koná 15.9. od 13 hodin v zasedací místnosti Hasičského
domu v Radnicích. Zapisovatelkou jmenoval starosta paní O. Zvonařovou. Volební lístky budou voličům
rozneseny, jakmile budou našemu úřadu doručeny.
9) Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření Dohody o zajištění ubytovací kapacity s hejtmanem Plzeňského kraje,
jejíž předmětem je paušální náhrada za ubytování osob (lex Ukrajina) s udělenou dočasnou ochranou. Dohoda
se uzavírá na dobu neurčitou a starosta se pověřuje jejím podpisem.
HLA PRO 6
10) Různé:
10/1) Vyhlášení výsledků soutěže My už třídit umíme, které se koná 7. září v Manětíně se zúčastní za obec
místostarosta.
10/2) Starosta upozorňuje občany, aby do červených popelnic dávali použitý jedlý olej v PET lahvích, dobře
uzavřených a neházeli tam olej ve skleněných lahvích, které se pádem do kontejneru rozbijí a olej pak žlukne na
dně.
10/3) V sobotu, 17. září se koná na návsi tradiční akce Loučení s létem od 14 hodin, spojená s opékáním
špekáčků, sousedským posezením, kácením májky a pak bude akce volně pokračovat na fotbalovém hřišti, kde
od 16.30 hodin hrají domácí fotbalisté se Strašicemi. Občerstvení je zajištěno.
10/4) Starosta informoval přítomné, že z důvodu vážné situace na trhu s energiemi, bude veřejné osvětlení v
obou částech obce vypnuto v době od 0,00 do 4,00 hodin ranních.
Jednání zastupitelstva obce skončilo 19,45 hodin
Zapsala: Jiřina Vašková v.r.
Ověřovatelé zápisu: Galbavý, Trlicová
Vyvěšeno: 2.9. 2022

Starosta obce: Ferschmann Karel

