USNESENÍ RADY OBCE NEZVĚSTICE č.81/2.5.2022
Rada obce bere na vědomí:
1) Závěrečné vyhodnocení akce (projektu) - Oprava ZŠ a MŠ Nezvěstice - III.etapa zaslané
Ministerstvem financí ČR. Nebylo zjištěno porušení podmínek stanovených v Rozhodnutí o
poskytnutí dotace. Závěrečné vyhodnocení akce je tímto ukončeno bez připomínek.
2) Informaci Mikroregionu Radyně o vyhlášení výzvy/ říjen 2022 - OPŽP 2021 - 2027 na
pořízení kompostérů pro občany.
3) Finanční rozvahu, výkaz zisku a ztráty k 31.3.2022 předložené ZŠ Nezvěstice.
4) Znalecký posudek od Ing-Václava Koutského, IČ 41650255 na výpočet výše škod na lesních
pozemcích a lesních porostech - ,,V432/V429 - zdvojení vedení, etapa I - V431/831". Celková
náhrada škody 52 681,-Kč.
Rada obce schvaluje:
1) Uzavření Smlouvy o partnerství s finančním příspěvkem mezi Plzeňským krajem,
IČ:70890366 a Mateřskou školou Nezvěstice, IČ:75006677 (Obědy do škol v Plzeňském kraji
2022/2023).
2) Cenovou nabídku za vypracování projektové dokumentace pro územní rozhodnutí - PD III/1774 Olešná - průtah (aktualizace 2022) - Georeal spol. s.r.o., IČ:40527514 za cenu
212 960,-Kč s DPH.
3) Uzavření SoSB o zřízení VB - Nezvěstice, PM, p.č.835 - vVN - ČEZ Distribuce, a.s. č.IZ-120001067/1/VB mezi Obcí Nezvěstice (povinná) a ČEZ Distribuce, a.s. (oprávněná). Dotčené
pozemky břemenem parc.č. 835, 850, 859, 898 v k.ú.Nezvěstice (plánovaná kruhová
křižovatka při vjezdu do obce od Plzně). Venkovní vedení VN celkem 370,6 m3/247 bm a
betonový sloup. Jednorázová náhrada 2 500,-Kč bez DPH.
4) Uzavření 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 mezi obcí Nezvěstice a ČEPS,a.s., IČ: 25702556. Jednorázová náhrada obci ve výši
89 926,-Kč bez DPH.
Rada obce neschvaluje:
1) Zapojení obce do projektu Mikroregionu Radyně - výzva OPŽP 2021-2027 na pořízení
kompostérů pro občany.
Rada obce doporučuje ZO ke schválení:
1) Vypsání výběrového řízení na zpracování projektové dokumentace ke stavebnímu povolení na
rekonstrukci budovy čp.333 (využití budovy - restaurace + zdravotní středisko).
Rada obce ukládá:
I. starostovi:
1) Zjistit podmínky agentur na podání žádostí o dotace na akce - I/19 Nezvěstice průtah, Přístavba
MŠ a rekonstrukce stávající budovy (IROP - infrastruktura MŠ) a rekonstrukce budovy č.p.303
(MPO - ČR - NPO ČR - Regenerace brownfieldů pro podnikatelské využití).
Usnesení schváleno: 5 hlasy
Rada obce Nezvěstice se ve všech bodech shodla jednomyslně, není-li uvedeno jinak.
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