
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Němčovice č. 2/2023
    dne 2. března 2023

v  místní restauraci
Začátek:        19,10 hod.                                                                                                                  
Přítomni:       6 členů  ZO (K. Ferschmann, Vašková, A. Hauner, J. Galbavý,  D. Pavelková,  Bc. V. Ferschmannová)
Omluven:      
Hosté:            veřejnost 25

Program:                                                             
1)      Kontrola plnění minulých usnesení  
2)      Schválení žádosti o dotaci (Mikrogranty pro oblast školství a mládeže)
3)      Výsledek kontroly FÚ -  platební výměr FÚ
4)      Poplatek za komunální odpad v roce 2023
5)      Informace o organizaci vývozu kontejnerů na tříděný odpad v roce 2023
6)      Zpráva o bezpečnostní situaci za rok 2022 – PČR, Usnesení OSZ v Rokycanech, soud Stránský
7)      Žádost neziskových organizací o finanční příspěvek
8)      Různé: Nová zastávka, Masopust, Vepřobraní, Školení řidičů, Tibet, Velikonoce v útulku, 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, 3, 4, 5/1, 5/2, 5/4, 5/5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12-1/2023        
N  esplněno  : 5/3 (zmeškaný termín) 13/1 (Masopust), 13/2-1/2023 (Tibet)  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  podání  žádosti o  dotaci  PK  v  programu Mikrogranty  pro  oblast  školství  a
mládeže v roce 2023 – ve výši 40 tis. Kč na letní pobyt dětí v lese a u vody. Starosta je pověřen vyřízením žádosti.
                                                                                                                                                                                     HLA PRO 6

3) Do datové schránky obce byl dne 15.2.2023 doručen Platební výměr na odvod za porušení rozpočtové kázně
Finančním úřadem pro Plzeňský kraj, ve výši 23.638,-- Kč na základě výsledku provedené daňové kontroly FÚ. S
výsledkem  kontrolního  zjištění  bylo  seznámeno  zastupitelstvo  a  veřejnost  usnesením  č.  7-1/2023  ze  dne
26.1.2023. K námitkám obce správce daně nepřihlédl a ve věci rozhodl stejně tak, jak bylo uvedeno v kontrolním
zjištění ze dne 19.1.2023. Vyměřený odvod byl ihned obcí po doručení uhrazen, aby zbytečně nevznikalo penále.
Následně starosta  podal  bez zbytečného odkladu dne 17.2.2023 prostřednictvím datové schránky žádost  o
prominutí tohoto odvodu a navrácení vyměřené částky zpět na účet obce. Dosud nebylo v této věci rozhodnuto
a o výsledku bude podána informace na dalším zasedání zastupitelstva obce. Zastupitelstvo s tímto postupem
souhlasí.                                                                                                                                                                      HLA PRO 6

4) Starosta informoval přítomné o povinnosti občanů uhradit obecní poplatek za likvidaci odpadu ve výši 1000
Kč, který je splatný nejpozději do konce března t.r. Poplatníkem je fyzická osoba přihlášená v obci   k trvalému
pobytu, nebo vlastník nemovité věci zahrnující byt, rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou rekreaci, ve které
není přihlášená žádná fyzická osoba a která je umístěna na území obce. Spoluvlastníci nemovité věci zahrnující
byt,  rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou rekreaci  jsou  povinni  plnit  poplatkovou povinnost  společně a
nerozdílně. Pokud nebude tento poplatek včas a v plné výši uhrazen, může jej správce poplatku zvýšit až na
trojnásobek. Variabilní symbol k poplatku je uveden na webových stránkách obce. Ani letos nebudou rozesílány
občanům složenky.



5)  Od  nového  roku,  po  vystoupení  ze  sdružení  POLYGON,  si  organizuje  obec  vývoz  tříděného  odpadu
samostatně  na  základě  uzavřené  smlouvy  se  společností Marius  Pedersen,  a.s.  V  rámci  úspory  vývozu
jednotlivých barevných kontejnerů budou tyto vyváženy až po jejich úplném naplnění. Proto žádáme občany o
součinnost tak, aby naplněné kontejnery včas hlásili starostovi obce, který zajistí jejich vyprázdnění. Předchozí
systém byl nastaven tak, že se vyvážely a také účtovaly výsypy pravidelně 1x týdně, aniž by byl brán zřetel na to,
zda jsou prázdné, poloprázdné, nebo plné. Důležité je, aby obec měla ekonomiku jejich vyvážení pod kontrolou.
Jedině tak můžeme  zajistit, že nebudeme platit účty za výsyp prázdných kontejnerů.

6/1) Starosta seznámil přítomné o zprávě z okrsku OO Policie Radnice za rok 2022, která obsahuje informace o
stavu veřejného pořádku v okolních obcích a informace o šetření protiprávních jednání v roce 2022. 

6/2)  Starosta seznámil přítomné o Usnesení OSZ v Rokycanechze dne 27.2.2023, kterým bylo rozhodnuto v
trestní věci obviněného B.H. z Hlohoviček tak, že trestní stíhání se podmíněně zastavuje. Jednalo se o přečin
poškozování cizí věci a přečin poškození a ohrožení provozu obecně prospěšného zařízení. Obviněnému byla
stanovena zkušební doba v délce 14 měsíců a povinnost složit  na účet Státního zastupitelství částku ve výši
dvacet pět tisíc Kč na peněžitou pomoc obětem trestné činnosti. Obviněný způsobil škodu na majetku obce
Němčovice nápisy sprejem a fixem ve výši 2.342,-- Kč, tuto škodu obci následně uhradil. 

6/3)  Starosta seznámil přítomné o průběhu pokračujícího soudního jednání s p. Stránským, které bylo opět
odročeno na 21.4.2023. jedná se o spor průběhu hranic u pozemků v horní části naučné stezky pod obcí Olešná.
Protože se soud k tvrzení p. Stránského přiklání, byla právním zástupcem namítnuto jejich vydržení. 

7/1)  Zastupitelstvo obce schvaluje Centru pro zdravotně postižené v Rokycanech finanční podporu ve výši
3.000,-- Kč pro rok 2023, na základě jejich žádosti ze dne 27.1.2023. Starosta se pověřuje podpisem darovací
smlouvy.                                                                                                                                                                     HLA PRO 6

7/2)  Zastupitelstvo obce schvaluje Svazu tělesně postižených v Rokycanech finanční podporu ve výši 3.000,-- Kč
pro rok 2023, na základě jejich žádosti ze dne 2.2.2023. Starosta se pověřuje podpisem darovací smlouvy.
                                                                                                                                                                                     HLA PRO 6
8) Různé:
8/1)  Starosta  informoval  přítomné  o  zřízení  autobusové  zastávky  na  silnici  III.  tř.  na  úrovni  sportovního
fotbalového areálu v Němčovicích, která od března t.r. funguje v obou směrech jako zastávka na znamení.

8/2)  V sobotu  4.  března  pořádá  obec  Němčovický  masopust  2023  ve  spolupráci  SDH  Němčovice.  Začátek
průvodu obcí bude v 10 hodin na návsi.

8/3) Vlajka pro Tibet bude vyvěšena dne 10. března na budově obecního úřadu jako podpora této kampaně.
                                 
8/4) V sobotu 25. března se koná v areálu Hasičského domu další díl Němčovického vepřobraní. Začátek je od 8
hodin.    

8/5) V sobotu, 1. dubna se uskuteční  od 8 hodin v klubovně Hasičského domu školení řidičů z povolání, které je
pro naše hasiče-řidiče zdarma. 

8/6)  Starosta podal přítomným informace o  tom, že v neděli  9.  dubna se koná další  tradiční akce Velikonoce
v útulku pro psy v době od 11 do 16 hodin.  

Další zasedání zastupitelstva obce svolává starosta na den 6. dubna 2023, začátek v 19 hodin.                                    
Jednání zastupitelstva obce skončilo 19,50 hodin                                                                                                                   

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

Vyvěšeno: 3.3. 2023        


