
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Němčovice č. 9/2022
    dne 24. listopadu 2022

v  místní restauraci
Začátek:       19,00 hod.                                                                                                                  
Přítomni:     5 členů  ZO (K. Ferschmann, J. Vašková,  J. Galbavý,  A. Hauner, Bc. V. Ferschmannová)  
Omluven:    D. Pavelková
Veřejnost:   25

Program:                                                             
1)    Kontrola plnění minulých usnesení
2)    Smlouva a dodatky obce se společností Marius Pedersen, a.s., od 1.1.2023
3)    Úhrada faktur nad 50 tisíc Kč (RRAPK, Lukeš)
4)    Cenová nabídka  PD na chodník u silnice II. tř., SoD
5)    Žádost o souhlas s věcným břemenem
6)    Rozpočtové opatření č. 8
7)    Zabezpečení voleb prezidenta republiky
8)    Akce v obci –   Mikulášská nadílka, Rozsvícení Vánočního stromu,  ad.
 

Ověřovatelé zápisu:   Galbavý, Hauner                                                                                  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, 9/1, 9/2, 10, 11/1, 11/2, 12, 13,  14, 15/1, 15/2, 15/3-8/2022     8/2-6/2022
                       6-3/2022, 
N  esplněno  :  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) 

2/1)   Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření Dodatku č. 4 se společností Marius Pedersen, a.s., kterým se mění
a  upravují  ceny  u  poskytovaných  služeb  od  1.1.2023.  Součástí tohoto  dodatku  je  příloha  č.  1  Ceník
poskytovaných  služeb:  Svoz  komunálního  odpadu  (popelnice),  odstranění  odpadů  ze  SD  obce,  svoz
průmyslového odpadů  (kategorie  ostatní  a  nebezpečný),  a  svoz separovaného odpadu (papír,  plast,  sklo).
Ostastní body Smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti. Starosta se pověřuje podpisem tohoto dodatku.
                                                                                                                                                                                    HLA PRO 5

2/2)  Komentář:  Porovnáním ceníku služeb za rok 2022 s novým ceníkem na rok 2023 vyplývá,  že veškeré
poskytované  služby  byly  navýšeny  zhotovitelem o  cca  20%,  z  odůvodněním významného zdražení  energií,
pohonných hmot a mezd (nedostatek řidičů skupiny C) v průběhu roku. Obec pro udržení vyváženého rozpočtu
v této kapitole bude na tuto situaci reagovat následovně: Od nového roku budou jako první částečně staženy
popelnice o objemu 110 litrů a to v horní části Olešné a nahrazeny kontejnerem o objemu 1100 l, postupně po
dokončení  novostaveb  také  u  “Bílků”.   U  tříděného  odpadu  (po  skončení  členství  ve  sdružení  Polygon  k
31.12.2022)  se  bude sledovat  naplněnost barevných kontejnerů a četnost  jejich svozů.  Odměna za  třídění
odpadů bude od nového roku nově zasílána přímo na účet obce, takže bude dostatečný přehled o příjmech a
výdajích. Zde budeme situaci sledovat a vyhodnotíme jí na konci roku 2023. Do sběru plastů pravděpodobně
také zasáhne nový zákon o zálohách na PET lahve a plechovky, které chystá MŽP. To přinese obcím významnou
úsporu  v  tříděném  odpadovém  hospodářství.  V  současné  době  má  tento  povinný  zálohový  systém  v  EU
zavedeno 12 států a  dalších  osm států se  k  tomu v příštím roce chystá.  Protože bude příští rok v  oblasti
odpadového hospodářství obce velmi pozměněný, bude na konci roku 2023 provedena srovnávací analýza a



hospodaření této kapitoly vyhodnoceno. Z tohoto důvodu zůstává poplatek na rok 2023 za likvidaci odpadu na
jednoho občana ve výši 1000,-- Kč nezměněn,

3/1)  Zastupitelstvo obce schvaluje proplacení  první  dílčí  faktury č.  22010051 zhotoviteli  firmě Karel  Lukeš,
Volduchy 180, IČO 655556992, za Opravu havarijního stavu kanalizace na ppč. 443/5 v obci Němčovice podle
SoD č. 1/2022 ve výši 363 000,-- Kč vč. DPH. Tato částka je částečně krytá dotací od PK ve výši 350.000,-- Kč.
                                                                                                                                                                                    HLA PRO 5

3/2a)   Zastupitelstvo  obce  schvaluje  proplacení  faktury  č.  22126  Regionální  rozvojové  agentuře  PK,  IČO
25245091, za zpracování Analýzy potenciálu produkce odpadů a přípravu relevantních podkladů  pro žádost o
finanční podporu projektu „Modernizace sběrného dvora odpadů obce Němčovice“  za část specifikovanou v
bodě 3.2.1 SoD v částce 48.400,-- Kč vč. DPH.                                                                                                    HLA PRO 5

3/2b)   Zastupitelstvo  obce  schvaluje  proplacení  faktury  č.  22127  Regionální  rozvojové  agentuře  PK,  IČO
25245091, za zpracování Analýzy potenciálu produkce odpadů a přípravu relevantních podkladů  pro žádost o
finanční podporu projektu „Modernizace sběrného dvora odpadů obce Němčovice“  za část specifikovanou v
bodě 3.2.2 SoD v částce 36.300,-- Kč vč. DPH.                                                                                                    HLA PRO 5

4)  Zastupitelstvo obce projednalo stav poptávky na zpracování projektové dokumentace na stavbu “Chodník
podél silnice II/232 na ppč. 238/1, 238/4, 238/6, 238/13, 238/14 a 417/1 v k. ú. Němčovice”. Byly osloveni dvě
projektové kanceláře, přičemž cenovou nabídku zaslala pouze jedna a to D PROJEKT PLZEŇ Nedvěd, s.r.o., a to
ve výši 189.486,-- Kč, včetně DPH.

Na základě výše uvedeného zastupitelstvo obce schvaluje uzavření Smlouvy o dílo se zhotovitelem  D PROJEKT
PLZEŇ Nedvěd, s.r.o., IČO 26388791 za vypracování projektové dokumentace pro vydání společného povolení
stavby  MK  (DUSP),  inženýrská  činnost,  související  podklady  a  dokumentace  a  dokladová  část  v  rozsahu
předložené cenové nabídky na stavbu:  “Chodník podél silnice II/232 na ppč. 238/1, 238/4, 238/6, 238/13,
238/14 a 417/1 v k. ú. Němčovice” s termínem předání dokumentace DUSP objednateli do konce května 2023.
Starosta se pověřuje podpisem této smlouvy.                                                                                                    HLA PRO 5

5) Společnost D PROJEKT PLZEŇ Nedvěd, s.r.o., která projektuje stavbu “Polní cesta – část VPC 2.6.1, VPC 2.16 a
VPC 2.5.1 v k. ú. Olešná u Radnic” požádala  obec o souhlas s věcným břemenem pro přeložku přípojky NN pro
vysílač T-Mobile na pozemcích pč. 1363, 1568, 1847 a 1850 v k.ú. Olešná u Radnic, dle předloženého zakreslení
do katastrální mapy.  Zastupitelstvo obce souhlasí s věcným břemenem pro přeložku přípojky NN pro vysílač
operátora T-Mobile. Starosta se pověřuje podpisem této smlouvy.                                                               HLA PRO 5

6)  Zastupitelka  paní  Vašková  seznámila  přítomné  s návrhem  úpravy  rozpočtu  obce  podle  skutečnosti k
24.11.2022.  Rozpočtové  změny  jsou  uvedeny  v příloze:  Výkaz  pro  hodnocení  plnění  rozpočtu  územních
samosprávních celků, sestavený k  24.11.2022, který je nedílnou součástí tohoto zápisu. Zastupitelstvo obce
úpravu rozpočtu č. 8 schvaluje.                                                                                                                            HLA PRO 5

7)  Starosta informoval přítomné o stavu připravenosti obce na volby prezidenta republiky ve dnech 13. a 14.
ledna 2023 (druhé kolo 27. a 28. ledna 2023). V současné době byla jmenována zapisovatelka a připraveny
požadované dokumenty na ÚD a EÚD tak, aby mohly být vyvěšeny v nepřítomnosti starosty obce v době jeho
zahraniční dovolené. Zároveň bylo svoláno první zasedání okrskové volební komise na pátek, 23. prosince 2022
od 17 hodin do kanceláře OÚ.

8) Různé:
8/1)  V neděli, 4. prosince se koná od 16 hodin v v divadélku pod schodama (v případě nepříznivého počasí v
klubovně Hasičského domu) pro děti tradiční Mikulášská nadílka. Před Mikulášem je připravena velká Vánoční
šou s fešákem Píno. Přihlášky přijímá obecní úřad.



8/2)   Na Stříbrnou adventní neděli, 11. prosince od 18 hodin zveme občany k rozsvícení Vánočního stromu na
návsi. Opět s vánočními koledami a písněmi vystoupí skupina Chicken Hell, připraveno bude také občerstvení s
vánočním svařákem.  

Poslední zasedání zastupitelstva obce v tomto roce svolává starosta na den  22. prosince 2022,  začátek v 19
hodin.                                                  

Jednání zastupitelstva obce skončilo 19, 40 hod.                                                                                                 

Zapsala: Jiřina Vašková v.r.                                                                                                                                                          
Starosta obce: Ferschmann Karel                                                                                                                                        
Ověřovatelé zápisu: Jaroslav Galbavý, Adam Hauner, 

Vyvěšeno:  25.11. 2022    


