USNESENÍ RADY OBCE NEZVĚSTICE č.82/16.5.2022
Rada obce bere na vědomí:
1) Hospodářský výsledek MŠ Nezvěstice byl za rok 2021 ve ztrátě 21 447,86 Kč. Pokrytí ztráty bylo
čerpáno z rezervního fondu MŠ.
2) Návrh závěrečného účtu obce za rok 2021. Celkové příjmy rozpočtu ve výši 45 480 194,04 Kč a
celkové výdaje ve výši 40 145 392,73 Kč. Půjčené prostředky celkem ve výši 5 334 801,31 Kč. Stav
bankovních účtů k 31.12.2021 12 212 848,66 Kč.
3) Rozhodnutí o poskytnutí dotace od MMR ČR z dotačního programu Podpora rozvoje regionů 2019+
na akci ,,Obnova místních komunikací v obci Nezvěstice". Výše dotace 4 498 029,00 Kč. Realizace
akce proběhla v roce 2021.
4) Nahlášení poškození obecního majetku sprejery (zeleň, sloupy VO, budova č.p.333 atd.) Policii ČR a
pojišťovně. Nabídka na odstranění ve výši 9 244,40 Kč spol. Soller, Cleaning system.
5) Podání žádosti ÚZSVM o bezúplatný převod pozemku parc.č.641/32 v k.ú.Nezvěstice do vlastnictví
obce z důvodu realizace projektu I/19 Nezvěstice průtah (sjezd z komunikace I/19 a výstavba
chodníku) a výstavby nového vodovodního řadu.
6) Oznámení MMP o zahájení správního řízení ve věci vydání rozhodnutí o zrušení honitby (obory)
Žákava.
Rada obce schvaluje:
1) Účetní závěrku MŠ Nezvěstice za rok 2021. Protokol o schvalování účetní závěrky.
2) Účetní závěrku ZŠ Nezvěstice za rok 2021. Protokol o schvalování účetní závěrky.
3) Rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku Základní školy Nezvěstice za zdaňovací období 2021
v částce 56 310,65 Kč (z doplňkové činnosti 27 798,-Kč a z hospodářské činnosti 28 512,65 Kč)
do rezervního fondu.
4) Žádost o podporu pro zařazení do sítě poskytovatelů soc. služeb v PK - Clementas Centrum pro
seniory.
5) Udělení odměny podle z.143/1992 Sb. a NV ČR č.251/1992 Sb. ředitelce MŠ Nezvěstice.
6) Navýšení cen vstupného do areálu s umělou vodní nádrží:

OBČANÉ NEZVĚSTIC

PŘESPOLNÍ

60 Kč / vstup

60 Kč / vstup

Děti (do 1m výšky)

ZDARMA

ZDARMA

Děti do 15let včetně

ZDARMA *

60 Kč / vstup

300 Kč / sezóna *

60 Kč / vstup

ZDARMA *

60 Kč / vstup

ZDARMA

ZDARMA

40 Kč / vstup *

40 Kč / vstup *

50 Kč / čip

50 Kč / čip

Jednorázové vstupné za hotové

Dospělí (16-62let včetně)
Dospělí nad 62 let
Děti do 18 let vlastnící průkaz TP, ZTP, ZTP/P
předplacený čip na min 15 vstupů
náklady na pořízení čipu

1

Rada obce doporučuje ZO ke schválení:
1) Návrh závěrečného účtu obce za rok 2021.
2) Finanční spoluúčast obce v max. výši 200 000,-Kč na pořízení nových stolů (40 ks) a židlí
(170 ks) do sokolovny pokud TJ Sokol Nezvěstice získá dotaci ve výši 80% od MMR ČR ( MAS
Aktivios).
Usnesení schváleno: 5 hlasy
Rada obce Nezvěstice se ve všech bodech shodla jednomyslně, není-li uvedeno jinak.
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