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ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ RADY OBCE NEZVĚSTICE č.80/13.4.2022 
 

Přítomni: Lukáš Karkoš, Mgr.Petra Tupá, DiS., Ing.arch. Eva Špelinová, Miloslav Nekola, Václav Soukup 

Hosté: zástupci TJ Sokola Nezvěstice  - V.Hach, T.Florian, L.Vágner - bod programu č.3) 

Zapisovatelka: Mgr.Petra Tupá, DiS. 

Ověřovatel zápisu: Miloslav Nekola 

 

 

Program:                                                                                                                                                       
1) Zahájení 

2) Kontrola usnesení RO č.79/21.3.2022  

3) TJ Sokol Nezvěstice - možnosti dotací na modernizaci sokolovny 

4) Žádost o uzavření MŠ v době letních prázdnin  

5) Dodatek č.2 ke smlouvě č.12132251 o poskytnutí podpory ze  SFŽP (Odkanalizování obce                   

na ČOV) 

6) Kupní smlouva o převodu vlastnictví k nemovitostem - poz. p.č.314/9 a 314/1 v k.ú.Olešná                    

u Nezvěstic 

7) Nabídka spol. GeoFan, IČ: 086 33 665 na zpracování pasportů (MK a hřbitov) 

8) Revitalizace parku u kostela - III. etapa obnovy centra obce, část "A" 

9) Žádost o dotaci Centrum Hájek z.ú. 

10) Návrh dohody o jednorázové náhradě újmy na lesním pozemku a lesním porostu -  

,,V432/V429 - zdvojení vedení, etapa I - V431/831" - p.č.609/10, p.č.1250 v k.ú.Nezvěstice - 

ČEPS,a.s. 

11) Stanovení záplavového území - veřejná vyhláška 

12) Žádost o dotaci- Lokálka Group, spolek 

13) Zpracování 4 projektových záměrů firmou Domoza projekt s.r.o. v rámci programu Plzeňské 

aglomerace 2021 - 2027  

14) Zpráva KÚPK o výsledku přezkoumání hospodaření ÚSC Nezvěstice 

15) SoBS o zřízení věcného břemene služebnosti - parc.č.1028, v k.ú.Nezvěstice a zrušení uzavřené  

stávající SoBS č.IV-12_0018790/SOBS VB/01 ze dne 27.1.2022 (u ČOV) 

16) Souhlas s umístěním sídla společnosti - Logo s Míšou s.r.o. 

17) Žádost o souhlas s podpachtem - ALIMEX NEZVĚSTICE a.s. 

18) Nabídka mediální skupiny MAFRA - Speciál magazín Náš kraj 

19) Navýšení ceny opravy schodiště ke kostelu - LS stavby s.r.o. 

20) Informace MŠMT - výzvy na podporu adaptačních aktivit a jazyk. kurzů pro ukrajinské děti a 

informace ředitelů MŠ a ZŠ Nezvěstice o možnostech využití kapacit škol 

21) Modernizace osvětlení ve sportovní hale - schválena dotace od PK 

22) Darovací smlouva pro MŠ Nezvěstice - Carexim group s.r.o. 

23) Finanční rozvaha, výkaz zisku a ztráty k 31.3.2022 -  MŠ Nezvěstice 

24) Lesní hospodářský plán 1.1.2022 - 31.12.2031 

25) Mas Aktivios - 5. výzva Programu rozvoje a venkova - Fische 10 Základní služby a obnova vesnic 

ve venkovských oblastech  

26) Dotační titul Odstraňování havarijních  stavů a naléhavých potřeb obcí PK 2022 

27) Protokoly z kontroly hospodaření příspěvkových organizací MŠ a ZŠ za 2.pololetí 2021 

28) Úpravna vody - nové řídící centrum technologie 

29) Konání Nezvěstické pouti dne 7.5.2022 
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USNESENÍ RADY OBCE NEZVĚSTICE č.80/13.4.2022 
 

Rada obce bere na vědomí: 

1) Informace předané zástupcům TJ Sokola Nezvěstice ohledně možnosti získání dotace v rámci Programu 

rozvoje venkova vyhlášenou MAS Aktivios. Příjem žádostí do 20.5.2022 na rekonstrukce/obnovu 

kulturních a spolkových zařízení. 

2) Záměr TJ Sokola Nezvěstice na výstavbu posezení (dřevěného altánu) v zahradě za sokolovnou. 

3) Usnesení zastupitelstva PK č.652/22 ze dne 4.4.2022 o neposkytnutí dotace z DT PSOV PK 2022 -  

Projekty obcí na akci - Revitalizace parku u kostela - III. etapa obnovy centra obce, část "A". Aktuální  

     stav: náhradník. 

4) Zahájení řízení o návrhu opatření obecné povahy ve věci stanovení záplavového území drobného vodního  

     toku Olešenský potok, IDVT 10251027, v ř. km 0,000 - 5,100. 

5) Zpráva KÚPK, odboru ekonomického o výsledku přezkoumání hospodaření ÚSC Nezvěstice od 1.1.  

     2021 do 31.12.2021.  Při přezkoumání hospodaření územního celku za rok 2021 byly zjištěny méně  

    závažné chyby a nedostatky. 

6) Dotační výzvy MŠMT na adaptační skupiny a jazykové kurzy pro děti cizince migrující z Ukrajiny v r. 

2022. Informace ředitelů MŠ a ZŠ Nezvěstice o možnostech využití kapacit škol. 

7) Finanční rozvaha, výkaz zisku a ztráty k 31.3.2022 -  MŠ Nezvěstice, příspěvková organizace (rezervní  

    fond 281 551,90 Kč, fond investic 179 589,00 Kč). 

8) Lesní hospodářský plán 1.1.2022 - 31.12.2031 (textová část) -  vypracoval Plzeňský lesoprojekt, a.s.. 

9) Protokoly o výsledku finanční kontroly hospodaření u příspěvkových organizací MŠ a ZŠ Nezvěstice za    

    2.pololetí 2021 v souladu s §13 odst. 1 zákona č.320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě.           

10) Pořízení nové řídící jednotky technologie úpravny vody.  

11) Konání Nezvěstické pouti dne 7.5.2022 

 

 

Rada obce schvaluje: 

1) Uzavření MŠ Nezvěstice, příspěvkové organizace v době letních prázdnin od 11.7 do 19.8.2022. 

2) Uzavření Dodatku č.2 ke smlouvě č.12132251 o poskytnutí podpory ze  SFŽP (Odkanalizování obce 

na ČOV) - změna podmínek poskytnutí dotace (vodohospodářská infrastruktura provozována v rámci  

vlastnického modelu po dobu nejméně 10 let).   

3) Uzavření Kupní smlouvy o převodu vlastnictví k nemovitostem mezi obcí Nezvěstice (prodávající)                

a ................................. (kupující) na  poz. p.č.314/9 (12m
2
)  a část  

pozemku p.č. 314/1 (2m
2
) v k.ú.Olešná u Nezvěstic (schváleno ZO č.9/29.6.2020 a ZO č. 15/18.10.2021). 

4) Nabídku spol.Geosan, Špitálka 421/23a, 602 00 Brno  na zpracování pasportu místních komunikací za  

cenu 51 842,-Kč s DPH a pasportu hřbitova za cenu 42 350,-Kč s DPH. 

5) Dotaci pro Lokálka Group, Rokycany ve výši 5 000,-Kč na uskutečnění jízdy historických vlaků               

a autobusů Hamerník expres dne 21.5.2022. 

6) Zpracování projektových záměrů obce v rámci programu Plzeňské aglomerace 2021 - 2027 - Domoza  

projekt s.r.o. za cenu 20 000,-Kč bez DPH. Projektové záměry: rekonstrukce budovy MŠ a výstavba  

nového pavilonu, přestupní terminál, rekonstrukce centra obce - veřejná prostranství, I/19 průtah  

Nezvěstice. 

7) SoBS o zřízení věcného břemene služebnosti  - IV-12-0018790/SoBS VB/01_Nezvěstice, PM, p.č.1080,  

kNN mezi obcí Nezvěstice (budoucí povinná)  a ČEZ Distribuce a.s. zastoupené SPIE Elektrovod, a.s.  

odštěpný závod Brno (budoucí oprávněná). Zemní kabelové vedení NN v rozsahu 5,5 m2 /9,1 bm na  

pozemku parc.č.1028, v k.ú.Nezvěstice. Jednorázová náhrada ve výši 2 000,-Kč bez DPH. Zrušení  

uzavřené stávající SoBS č.IV-12_0018790/SOBS VB/01 ze dne  27.1.2022 (změna nastala vzhledem              

k možnosti rozšíření distribuční sítě ČEZd v budoucnosti a z toho vyplývající změně technic.řešení). 

8) Umístění sídla společnosti Logo s Míšou s.r.o., IČ: 04341350 (logopedie - pronájem nebyt.prostor od 

7.6.2019) na adrese Olešná 20, 332 04 Nezvěstice (zdravotní středisko). 

9)  Žádost spol.  ALIMEX NEZVĚSTICE a.s., IČ: 25196049 o souhlas s podpachtem  pozemku par.č. 1277  
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v k.ú.Nezvěstice o výměře 205 656m2 ve vlastnictví Obce Nezvěstice. Nový nájemce od 1.5.2022 . 

10) Navýšení smluvní ceny  díla ,,Oprava schodiště ke kostelu - II.etapa obnovy centra obce" zhotovitelem   

LS stavby s.r.o.LS stavby s.r.o. z důvodů uvedených v dopise ze dne 5.4.2022. Cena díla 1 216 223,-Kč  

s DPH (navýšení o 197 645,-Kč s DPH).  

11) Přijetí dotace ve  výši 120 000,-Kč z dotačního titulu Plzeňského kraje ,,Podpora vybudování a  

modernizace sportovišť v roce 2022" na akci ,,Modernizace osvětlení ve sportovní hale". Realizace akce  

o letních prázdninách 2022. 

12) Finanční dar ve výši 3 000,-Kč pro MŠ Nezvěstice od spol. Carexim group.s.r.o. (umístění druhé reklamy 

na plot MŠ). 

13) Podat žádost o dotaci v rámci výzvy Mas Aktivios - 5. výzva Programu rozvoje a venkova - Fische 10 

Základní služby a obnova vesnic ve venkovských oblastech na projekt ,,Veřejné prostranství v centru 

obce Nezvěstice" - revitalizace parku u kostela, nové veřejné osvětlení v parku u kostela a ZŠ, vybavení 

mobiliářem (lavičky, stůl, odpadkové koše). 

14) Podání žádosti obce o dotaci ve výši 570 000,-Kč od Plzeňského kraje z dotačního titulu Odstraňování 

havarijních  stavů a naléhavých potřeb obcí PK 2022  na projekt ,, Výměna páteřního potrubí rozvodu 

vody v budově ZŠ Nezvěstice“. 

 

Rada obce neschvaluje: 

1) Žádost o dotaci ve výši 12 000,-Kč - Centrum Hájek z.ú. 

2) Nabídku mediální skupiny MAFRA - Speciál magazín Náš kraj. 

            

Rada obce ukládá: 

I. starostovi: 

1) Jednat o návrhu dohody o výši náhrady za újmu na lesním pozemku a lesním porostu -  

,,V432/V429 - zdvojení vedení, etapa I - V431/831" - p.č.609/10, p.č.1250 v k.ú.Nezvěstice  s ČEPS,a.s. 

2) Projednat na veřejném zasedání ZO zprávu KÚPK, odboru ekonomického o výsledku přezkoumání  

hospodaření ÚSC Nezvěstice od 1.1.2021 do 31.12.2021 a přijmout opatření k nápravě zjištěných  

nedostatků.   

3) Předat ředitelům příspěvkových organizací protokol o finanční kontrole a upozornit je na zjištěná 

pochybení a přijetí nápravných opatření. 

 

 

Usnesení schváleno:  5 hlasy 

Rada obce Nezvěstice se ve všech bodech shodla jednomyslně, není-li uvedeno jinak. 

 

  

 


