
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Němčovice č. 10/2022
    dne 22. prosince 2022

v  místní restauraci
Začátek:       19,00 hod.                                                                                                                  
Přítomni:     5 členů  ZO (K. Ferschmann, J. Vašková,  J. Galbavý,  A. Hauner, Bc. V. Ferschmannová, D. Pavelková)  
Omluven:     J. Vašková (nemoc)  
Veřejnost:    25
Program:                                                             
1)    Kontrola plnění minulých usnesení
2)    Inventarizační komise a plán
3)    Rozpočtové provizorium
4)    Rozpočtové opatření č. 9
5)    Zabezpečení voleb prezidenta republiky
6)    Úprava ceníku SDO od roku 2023 pro občany z jiných obcí, kontejnery a popelnice
7)    Akce v obci –  Vánoce v útulku, Silvestrovská jízda kolmo,  ad.

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

1)  Kontrola plnění minulých usnesení ZO:
Splněno:       2/1, 2/2, 3/1, 3/2a,b), 4, 5, 6, 7, 8/1, 8/2-9/2022                          
                     
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) Starosta podal návrh na schválení inventarizačního plánu a na jmenování inventarizační komise k provedení
účetní a fyzické inventarizace k  31.12.2022 ve složení: předseda Jaroslav Galbavý, členové Danuše Pavelková a
Jitka Ferschmannová.                                                                                                                                               HLA PRO 5

2/2) Zastupitelstvo obce žádá:                                                                                                                                                  
a) účetní obce o provedení závěrky hospodaření obce k 31.12.2022                                                                                
b) inventarizační komisi o provedení inventarizace majetku obce do 15.1.2023                                                             
c) starostu o zajištění návrhu nové sestavy rozpočtu obce na rok 2023 do 26.1.2023                                 HLA PRO 5

3) Na základě ukončení účetního roku k 31.12.2022, se schvaluje rozpočtové provizorium hospodaření obce ve
výši 1/12 letošního rozpočtu v období od 1.1.2023 do schválení nového rozpočtu obce pro rok 2023.  HLA PRO 5

4)  Starosta v  zastoupení  nemocné paní Vaškové seznámil  přítomné s návrhem úpravy rozpočtu obce podle
skutečnosti k  22.12.2022.  Rozpočtové změny jsou uvedeny v  příloze:  Výkaz  pro hodnocení  plnění  rozpočtu
územních  samosprávních  celků,  sestavený  k  22.12.2022,  který  je  nedílnou  součástí tohoto  zápisu.
Zastupitelstvo obce úpravu rozpočtu č. 9  schvaluje.                                                                                         HLA PRO 5

5)  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). Byla jmenována zapisovatelka a členové volební komise. První
zasedání okrskové volební komise se koná zítra,  v pátek, 23. prosince 2022 od 17 hodin do kanceláře OÚ.
Školení předsedů a zapisovatelů OVK se koná 3.1.2023 od 13 hodin v Hasičském domě v Radnicích. Volební
místnost bude v salonku němčovické hospody. O voličský průkaz si lze požádat do sedmi dnů před započetím
voleb v kanceláři OÚ. 
                                        



6)  Od roku 2023 bude upraven ceník pro ukládání odpadu na SD pro občany z jiných obcí. Vzhledem ke zdražení
PHM, energií a služeb svozové společnosti dojde k navýšení cen o 12%. Ceník bude zveřejněn na webových
stránkách obce.  Další  opatření  budou postupně prováděna z důvodu, aby nemusel  být zvýšen poplatek za
likvidaci odpadu v roce 2023 pro naše občany. Od nového roku budou částečně staženy popelnice o objemu 110
litrů a to v horní části Olešné a nahrazeny kontejnerem o objemu 1100 l .  Další optimalizace sběrového systému
bude prováděna v průběhu roku.

7) Různé:
• Vánoce pro opuštěné pejsky v útulku se konají v pátek, 23. prosince od 11 do 16 hodin.  
• V sobotu na Silvestra se koná tradiční Silvestrovská jízda kolmo, sraz u hospody ve 13 hodin. 

 ***************
Zastupitelstvo obce Němčovice přeje všem svým občanům příjemné prožití Vánočních a Novoročních svátků, 
hodně zdraví a štěstí v roce 2023.

Další zasedání zastupitelstva obce svolává starosta na den 26. ledna 2023, začátek v 19 hodin.                                    
Jednání zastupitelstva obce skončilo 19,30 hodin                                                                                                                   
Zapsala: Danuše Pavelková                                                                                          Starosta obce: Ferschmann Karel       
Ověřovatelé zápisu: Galbavý, Hauner                                                                    
Vyvěšeno: 23.12. 2022               


