
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Němčovice č. 1/2023
    dne 26. ledna 2023

v  místní restauraci
Začátek:        19,00 hod.                                                                                                                  
Přítomni:       6 členů  ZO (K. Ferschmann, Vašková, S. Kapras, J. Galbavý,  D. Pavelková,  Bc. V. Ferschmannová)
Omluven:      
Hosté:            veřejnost 20

Program:                                                             
1)      Kontrola plnění minulých usnesení
2)      Hospodaření obce za rok 2022 – skutečnost                                                                                                                 
3)      Zpráva inventarizační komise
4)      Rozpočet obce na rok 2023
5)      Schválení žádostí o dotací (PSOV, volnočas. aktivity dětí, turistické stezky, karavanové stání, jarmark)
6)      Kontokorentní úvěr na rok 2023 – smlouva
7)      Výsledek kontroly FÚ
8)      Žádost na ÚP na zaměstnance VPP na rok 2023
9)      Příspěvek na dopravní obslužnost 2023
10)    Stanovení odměn zastupitelům
11)    Zabezpčení voleb prezidenta
12)    Úhrada faktur nad 50 tisíc Kč
13)    Různé: Masopust, Tibet, ad. 

Ověřovatelé zápisu:   Galbavý, Pavelková                                                                                  Zapisovatelka: Vašková   
V úvodu jednání byl schválen program zasedání, ověřovatelé zápisu a zapisovatel.                                    HLA PRO 6

1)  Kontrola plnění minulých usnesení ZO:
Splněno:  2/1, 2/2, 3, 4, 5, 6, 7-10/2022        
N  esplněno  : 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)  Starosta seznámil přítomné s výsledkem hospodaření obce za rok 2022 s těmito výsledky:
celkové  příjmy obce (uvedeno v tis. Kč.):                                      17.138,3 Kč                                                                     
celkové výdaje obce (uvedeno v tis. Kč.):                                       16.143,6 Kč                                                                    
výsledek  hospodaření v roce 2022 celkem                                         994,7 Kč                                               HLA PRO 6

3) Na základě „Vnitřní organizační směrnice o inventarizaci majetku a závazků“, pokynu ZO ze dne 23.12.2022,
byla provedena řádná inventarizace ke dni 31.12.2022, ve složení: předseda Jaroslav Galbavý, členové Danuše
Pavelková  a  Jitka  Ferschmannová.  Inventarizace  byla  zahájena  dne  13.1.  a  ukončena  22.1.2022.  Veškeré
nedostatky v evidenci majetku a jeho účtování byly touto inventarizací zcela odstraněny. Skutečný fyzický, příp.
dokladový stav majetku byl řádně zaevidován a ve spolupráci s účetní obce uveden v soulad s účetnictvím obce.

Závěrečná zpráva:  Výsledek inventarizace (uvedeno v tis. Kč.):  závazky -2.399,3;  pohledávky 123,5;  pokladna
38,0;  zákl.  běžné účty  1.281,7;  stavby  72.019,9;  software 76,3;  movitý  majetek  13.757,1;  DDHM  2.473,5;
pozemky  2.392,5; umělecké předměty  249,9; nedok. hmot. majetek 216,2.        celkem majetek   90.228,8 Kč



4) Starosta předložil zastupitelům návrh nového rozpočtu na rok 2023  (podrobný rozpis v příloze):

celkové příjmy obce (uvedeno v tis. Kč.):                   8.654,9 Kč                                                                                         
celkové výdaje obce (uvedeno v tis. Kč.):                   9.374,9 Kč                                                                               
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočet na rok 2023 jako schodkový. Schodek bude uhrazen ze zůstatku z roku 
2022.  Závazný ukazatel: paragraf                                                                                                                          HLA PRO 6

5/1) Zastupitelstvo obce schvaluje podání žádosti o dotaci v  programu Stabilizace a obnova venkova pro rok
2022 z rozpočtu PK ve výši 500 tis. Kč na výstavbu chodníku podél silnice II/232.  Starosta je pověřen vyřízením
žádosti.                                                                                                                                           HLA PRO 6

5/2)  Zastupitelstvo obce schvaluje podání žádosti o dotaci v  programu Mikrogranty PK na podporu a oživení
kulturních a  uměleckých aktivit  v  roce 2023 ve  výši  30  tis.  Kč  na  Staročeský  podzimní  jarmark  15.  ročník.
Starosta je pověřen vyřízením žádosti.                                                                                                                 HLA PRO 6

5/3)  Zastupitelstvo obce schvaluje podání žádosti o dotaci v  programu Podpora volnočasových aktivit dětí a
mládeže pro rok 2023 – ve výši 40 tis. Kč na letní pobyt dětí v přírodě. Starosta je pověřen vyřízením žádosti.  
  
5/4)   Zastupitelstvo obce schvaluje podání žádosti o dotaci v programu Podpora karavanových stání v PK pro
rok 2023 na výstavbu čtyř karavanových stání a servisní stanice ve sportovním areálu ve výši 800 tis. Kč. Starosta
je pověřen vyřízením žádosti.                                                                                                                                 HLA PRO 6

5/5) Zastupitelstvo obce schvaluje podání žádosti o dotaci v programu Podpora turistických stezek a venkovních
cílů v PK v roce 2023 z rozpočtu PK na akci výstavba dřevěné lávky přes Olešenský potok v Údolí mloků ve výši
50.000,-- Kč.                                                                                                                                                              HLA PRO 6

6) Zastupitelstvo obce schvaluje Dodatek ke smlouvě o kontokorentním úvěru č. 0843454369 k běžnému účtu
obce do výše 300 tis. Kč debetního zůstatku s ČS a.s. pro možnost čerpání v případě nesouladu mezi tvorbou a
potřebou  finančních  prostředků  provozního  charakteru  rozpočtu  schváleného  na  příslušný  rok  od  ČS  a.s
v období 23.3.2023 do 22.3.2024.                                                                                                                         HLA PRO 6

7) Starosta seznámil přítomné s výsledkem kontrolního zjištění FÚ v Plzni ze dne 19.1.2023, čj. 58071/23/2300-
31472-400808, jehož výsledkem je konstatování, že došlo k porušení rozpočtové kázně ve výši 23.638,-- Kč. Toto
zjištění bylo doručeno prostřednictvím datové schránky dne 19.1.2023. K uložení tohoto odvodu za porušení
rozpočtové kázně uvádí správce daně jako důvod okolnost, že  nájemcům přesně specifikovaných bytů v druhém
patře bytového domu čp. 37 bylo neoprávněně účtováno vyšší nájemné, než ve skutečnosti bylo možné. Dále na
základě tohoto zjištění považuje správce daně předmětné pochybení za porušení se závažným charakterem a
neshledal žádnou okolnost, jež by mohla svědčit ve prospěch příjemce dotace. Odvod ve výši 100 % částky
neoprávněně použitých prostředků považuje správce daně za porušení rozpočtové kázně a neshledal důvod pro
snížení  odvodu.  S  těmito  závěry  daňový  subjekt,  obec  Němčovice,  nesouhlasí  a  dne  24.1.2023  podal
prostřednictvím datové schránky odůvodněné vyjádření k tomuto kontrolnímu zjištění. Celé odůvodnění bylo
hlasitě čteno. Zastupitelstvo obce s tímto vyjádřením souhlasí a pověřuje starostu dalším jednáním v této věci.
                                                                                                                                                                                    HLA PRO 6

8) Zastupitelstvo obce schvaluje podání žádosti o zřízení pětii pracovních míst (VPP) pro letošní rok k Úřadu
práce v Rokycanech pro zajištění veřejně prospěšných prací v naší obci. Zaměstnání bude nabídnuto přednostně
občanům v evidenci ÚP, kteří v obci trvale bydlí. Konečným výběrem je pověřen starosta.                       HLA PRO 6

9)  Zastupitelstvo obce schvaluje  uzavření Smlouvy o poskytnutí účelové dotace Plzeňskému kraji na zajištění
dopravní obslužnosti území Plzeňského kraje v roce 2023. Výše finanční dotace obce je 9 486,-- Kč.  Starosta se
pověřuje podpisem smlouvy.                                                                                                                                  HLA PRO 6



10)  Zastupitelstvo obce schvaluje celou měsíční odměnu ve výši 1 172,-- Kč bývalým zastupitelům v září 2022 po
skončení jejich mandátu a odměnu za výkon funkce starosty jako neuvolněného člena zastupitelstva obce ve
výši stanovené Nařízením vlády č. 202/2018 Sb., ve výši 14.922,-- Kč za měsíc září 2022. Aktuální odměny od
měsíce října 2022 se řídí usnesením zastupitelstva obce č. 11/1,2-8/2022  ze dne 20.10.2022.              HLA PRO 6
                                                                                                                                                                                
11) Starosta informoval přítomné o připravenosti obce na volby prezidenta republiky ve dnech 27. a 28. ledna
2023. K dnešnímu dni již nelze požádat o voličský průkaz, termín podle zákona skončil včera. Hlasovací lístky
obdrží  voliči  ve  volební  místnosti.  Nezapomeňte  si  sebou vzít  platný  občanský  průkaz,  nebo cestovní  pas.
Volební místnost bude znovu v salonku němčovické hospody.                                                                       HLA PRO 6

12)  Zastupitelstvo  obce  schvaluje  proplacení  faktury  společnosti MAROLUX  production  s.r.o.,  za  výrobu  a
instalace vstupních dveří do objektu čp. 16 v celkové částce 63.248,-- Kč vč. DPH.                                     HLA PRO 6

13) Různé:

13/1) V sobotu 4.  března pořádá obec  Němčovický  masopust  2023 ve  spolupráci  SDH Němčovice.  Začátek
průvodu obcí bude v 10 hodin na návsi. Na akci schvaluje zastupitelstvo úhradu nákladů do výše 10 tis.  Kč. Hrát
bude kapela Třehusk. Zastupitelstvo zve občany k účasti na této akci.                                                           HLA PRO 6

13/2)  Zastupitelstvo  obce  se  po  dvacáté  připojuje  k podpoře  celosvětové  kampaně  Vlajka  pro  Tibet  při
příležitosti 64. výročí povstání Tibeťanů proti čínské okupaci. Vlajka bude vyvěšena dne 10. března na budově
obecního úřadu jako podpora této kampaně.                                                                                                     HLA PRO 6

Další zasedání zastupitelstva obce svolává starosta na den 2. března 2023, začátek v 19 hodin.                                    
Jednání zastupitelstva obce skončilo 19,40 hodin                                                                                                                   

Zapsala: Jiřina Vašková v.r.                                                                                        Starosta obce: Ferschmann Karel          
Ověřovatelé zápisu: Pavelková, Galbavý                                                                    

Vyvěšeno: 27.1. 2023               


