
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Němčovice č. 8/2022
    dne 20. října 2022

v  místní restauraci
Začátek:       19,00 hod.                                                                                                                  
Přítomni:     5 členů  ZO (K. Ferschmann, Vašková,  J. Galbavý,  A. Hauner, D. Pavelková)  
Omluven:    Bc. V. Ferschmannová, 
Veřejnost:   12

Program:                                                             
1)     Kontrola plnění minulých usnesení
2)     Vystoupení  obce ze sdružení Polygon k 31.12.2022 
3)     Uzavření smlouvy obce se společností Marius Pedersen, a.s., od 1.1.2023
4)     Informace o opatření obecné povahy Odboru dopravy v Rokycanech
5)     Poptávka na vypracování PD na chodník u silnice II. tř.
6)     Schválení Smlouvy o dílo s RRA PK na zpracování Analýzy potenciálu produkce odpadů v obci
7)     Schválení Smlouvy o dílo se zhotovitelem Stavby Karel Lukeš na stavbu MK Němčovice – IV. etapa
8)     Schválení Smlouvy o dílo se zhotovitelem Stavby Karel Lukeš na opravu kanalizace na ppč. 443/5
9)     Úhrada faktur nad 50 tisíc Kč
10)   Volba členů finančního a kontrolního výboru
11)   Schválení odměn členům zastupitelstva
12)   Stanovení oddávajícího
13)   Rozpočtové opatření č. 6
14)   Schválení Smlouvy o zřízení věcného břemene
15)   Akce v obci –  Jarmark, Svatomartinský lampionový průvod, Školení řidičů,  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, 3, 4, 5, 6, 7, 8,9, 10/1, 10/2, 10/3, 10/4-7/2022    
N  esplněno  :  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)  Vzhledem k tomu, že nedošlo k dohodě o společném vystoupení obcí Mikroregionu Radnicko ze sdružení
POLYGON, bere zastupitelstvo obce na vědomí, že dle  usnesení č. 3-7/2022 zastupitelstva obce Němčovice ze
dne  1.  září  2022  zaslal  starosta  tomuto  sdružení  měst  a  obcí  okresu  Rokycany  dne  19.9.2022  dopis  s
oznámením, že naše obec ukončuje členství ve sdružení POLYGON k 31.12.2022. Dále v souladu s čl. I, odst. I)
platných Stanov sdružení požádal o majetkové vypořádání (výpočet podílu obce na hospodaření sdružení a jeho
majetku) k tomuto datu. 

3) Starosta  zajistí návrh  smlouvy  se  společností Marius  Pedersen,  a.s.,  o  zajištění  svozu  tříděného  a
nebezpečného  odpadu  od  1.1.2023,  který  bude  předložen  zastupitelstvu  ke  schválení  nejpozději  na
prosincovém zasedání zastupitelstva obce.                                                                                                         HLA PRO 5

4) Starosta informoval  přítomné o tom, jak rozhodl Odbor dopravy v Rokycanech o žádosti obce o úpravu
provozu na silnici II/232 spočívající v osazení dopravních značek snižující rychlost ze 70 km na 50 km (nejvyšší
dovolená  rychlost  -  dopr.  značka  B20a).  Správní  orgán  vydal  veřejnou  vyhlášku  –  opatření  obecné  povahy



stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci s výrokem „nestanovuje“. Své rozhodnutí odůvodnil
stanoviskem  PČR,  územního  odboru  v  Rokycanech,  dopravního  inspektorátu,  který  s  předloženou  žádostí
nesouhlasil,  neboť  neodpovídá  obecným  požadavkům  na  bezpečnost  a  plynulost  provozu  na  pozemních
komunikacích.  Dále  policejní  orgán konstatoval,  že:  „stanovení  nižší  rychlosti by  vzhledem k nízké  intenzitě
pohybu chodců a vyjíždějících vozidel výrazně omezilo vozidla jedoucí po silnici II/232, která slouží pro dopravu
mezi okresy“.  Zároveň doporučil pro zvýšení bezpečnosti chodců vybudování chodníku v uvedené lokalitě, který
bude mít parametry odpovídající ČSN 73 6110 a návaznost na chodník směrem do centra obce. Zastupitelstvo
obce bere tuto informaci na vědomí.

5)  Zastupitelstvo obce schvaluje vypsání  poptávky na zpracování PD na stavbu chodníku v obci  Němčovice.
Jedná se o pokračování chodníku se zámkovou dlažbou z pč. 238/9, přes pozemek pč. 238/1, 238/6, 238/4, dále
okolo pozemku pč. 238/13 (kde je vjezd) a pozemek pč. 238/14. Většina chodníku jde souběžně se silnicí II/232,
pč. 471/1, i po jeho pozemku. Celková délka chodníku je cca 200 m. Stavba chodníku vyřeší situaci pro občany,
kteří bydlí v této části obce a zároveň také bude možné požádat o snížení rychlosti na této komunikaci instalací
dopravních značek Začátek a Konec obce, v souladu se stanoviskem PČR a Odboru dopravy v Rokycanech.
                                                                                                                                                                                     HLA PRO 5

6) Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření Smlouvy o dílo mezi obcí  a Regionální rozvojovou agenturou PK o.p.s.,
na zpracování Analýzy potenciálu produkce odpadů a přípravu podkladů pro žádost o finanční podporu projektu
„Modernizace sběrného dvora  odpadů obce Němčovice“.  Za  zpracování  analýzy  si  bude účtovat  zhotovitel
částku 40.000,--  Kč, bez DPH. Za zpracování žádosti o finanční podporu projektu si  bude zhotovitel účtovat
částku 30.000,-- Kč bez DPH, která bude splatná po úspěšném schválení dotace. V současné době je podána
žádost Stavebnímu úřadu v Radnicích o vydání společného územního a stavebního povolení na tuto stavbu.
                                                                                                                                                                                     HLA PRO 5

7) Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření Smlouvy o dílo se zhotovitelem Stavby Karel Lukeš, IČO 65556992 na
stavbu MK IV. Etapa (stavba místní komunikace v šířce 3,5 m, celkem plocha komunikace 350 m2, oboustranně
ohraničená  silničními  obrubníky,  zemní  práce,  štěrkové  podloží,  frézovaná,  asfaltový  postřik)  za  částku
550.000,-- Kč vč. DPH, s termínem zahájení díla 1.3.2023 a dokončení díla 30.6.2023. Stavba je částečně kryta
dotací od PK ve výši 350.000,-- Kč.  Starosta se pověřuje podpisem této smlouvy.                                      HLA PRO 5

8) Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření Smlouvy o dílo se zhotovitelem Stavby Karel Lukeš, IČO 65556992 na
stavbu opravu havarijního stavu kanalizace na ppč. 443/5 v obci Němčovice (kanalizační stoka je dlouhá 239 m,
poškozené betonové potrubí  DN 500 bude nahrazeno potrubím z pvc DN 300, včetně 7 přípojných šachet.
Odstranění původního povrchu a poškozeného potrubí, čerpání vody, podklad ze štěrkopísku, položení nového
potrubí,  napojení 7 ks stávajících přípojek,  zásyp potrubí,  terénní úprava povrchu, obnova asfaltu, zámkové
dlažby  a  trávníků), za  částku  650.000,--  Kč  vč.  DPH,  s  termínem zahájení  díla  1.11.2022  a  dokončení  díla
31.5.2023. Stavba je částečně kryta dotací od PK ve výši 350.000,-- Kč.  Starosta se pověřuje podpisem této
smlouvy.                                                                                                                                                                     HLA PRO 5

9/1) Zastupitelstvo obce schvaluje proplacení faktury č. 2100000386 společnosti ZAHAS, s.r.o.,  za dodávku zboží
- 3 ks zásahových ochranných obleků pro hasiče v celkové částce 66.459,-- Kč vč. DPH. Tato částka je částečně
krytá dotací od PK ve výši 32.880,-- Kč.                                                                                                                HLA PRO 5

9/2)  Zastupitelstvo obce schvaluje proplacení faktury č. 622 projektantovi ing. Jiřímu Preslovi, IČO 15746755,
za zpracování PD pro územní a stavební řízení dle smlouvy o dílo č. 03/2022 částce 65.000,-- Kč. Dodavatel není
plátcem DPH.                                                                                                                                                             HLA PRO 5

10)  Zastupitelstvo obce zvolilo členy kontrolního výboru obce, jehož předsedou je zastupitel A. Hauner, a to
Danuši  Pavelkovou  a  Markétu  Vaškovou. Zastupitelstvo  obce  zvolilo  členy  finančního  výboru  obce,  jehož
předsedou je zastupitelka Bc. Vendula Ferschmannová, a to Dagmar Kulichovou a Jitku Ferschmannovou.
                                                                                                                                                                                     HLA PRO 5



11/1)  Zastupitelstvo obce stanovuje odměnu za výkon funkce neuvolněného člena zastupitelstva obce ve výši
stanovené Nařízením vlády č. 202/2018 Sb., ve výši 1.289,-- Kč za měsíc. Odměna bude poskytována ode dne
přijetí tohoto usnesení.                                                                                                                                           HLA PRO 5

11/2)  Zastupitelstvo obce stanovuje odměnu za výkon funkce starosty jako neuvolněného člena zastupitelstva
obce ve výši stanovené Nařízením vlády č. 202/2018 Sb., ve výši 0,35 násobku výše odměny, která by náležela v
naší obci uvolněnému členovi zastupitelstva, který vykonává funkci starosty tj. 15036,-- Kč. Místostarostovi se
stanovuje  odměna  ve  výši  3.000,--  Kč.  Odměna  bude  poskytována  ode  dne  přijetí tohoto  usnesení.
Stanovené odměny jsou daněny 15%  a 4,5% srážkou zdravotního pojištění.                                               HLA PRO 5

12) Zastupitelstvo obce schvaluje jako oddávajícího starostu a místostarostu obce, místem pro konání obřadů
klubovnu Hasičského domu a němčovickou kapličku, jako oddávací dny pátek a sobota.                          HLA PRO 5

13)  Zastupitelka  paní  Vašková  seznámila  přítomné  s návrhem  úpravy  rozpočtu  obce  podle  skutečnosti k
20.10.022.  Rozpočtové  změny  jsou  uvedeny  v příloze:  Výkaz  pro  hodnocení  plnění  rozpočtu  územních
samosprávních celků, sestavený k  20.10.2022, který je nedílnou součástí tohoto zápisu. Zastupitelstvo obce
úpravu rozpočtu č. 6 schvaluje.                                                                                                                              HLA PRO 5

14)  Zastupitelstvo  obce schvaluje  uzavření  Smlouvy  o zřízení  věcného břemene č.  P.0497-00385 mezi  obcí
Němčovice a společností ČEPS, a.s. Vymezení rozsahu věcného břemene je stanoveno geometrickým plánem na
pozemcích ve vlastnictví obce v katastrálním území Olešná u Radnic. Doba trvání věcného břemene se zřizuje na
dobu neurčitou za jednorázovou náhrady ve výši 56.463,-- Kč. Starosta se pověřuje jejím podpisem.    HLA PRO 5

15) Různé:
15/1) V sobotu, 29. října 2022 se koná od 11 do 15 hodin XVI. Němčovický Jarmark. Nakoupit zde bude možné
přebytky ze zahrádek, zeleninu, brambory, jablka, med atd. Občerstvení je zajištěno. V doprovodném programu
vystoupí kapela Třehusk se staročeskými písničkami a pro děti loutkové divadýlko Kuba z Plzně. K účasti zveme
prodejce i návštěvníky.
15/2) V pátek, 11. listopadu se uskuteční pro děti Svatomartinský lampionový průvod, který začne v  18 hodin na
návsi u obecního úřadu. Pro děti budou připraveny zdarma lampiony, pro dospělé bude připravena ochutnávka
bílých a červených mladých vín. Akce bude ukončena ohňostrojem.
15/3)  V sobotu, 19. listopadu se uskuteční  od 8 hodin v klubovně Hasičského domu školení řidičů z povolání,
které je pro naše hasiče-řidiče zdarma. 

Další zasedání zastupitelstva obce svolává starosta na den 24. listopadu 2022, začátek v 19 hodin a současně 
svolává poslední zasedání zastupitelstva obce v tomto roce na den 22. prosince 2022.                                                  

Jednání zastupitelstva obce skončilo 19, 40 hod.                                                                                                 
Zapsala: Jiřina Vašková v.r.                                                                                                                                                          
Starosta obce: Ferschmann Karel                                                                                                                                        
Ověřovatelé zápisu: Jaroslav Galbavý, Danuše Pavelková, 

Vyvěšeno:  21.10. 2022    


