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USNESENÍ RADY OBCE NEZVĚSTICE č.83/8.6.2022 
 

Rada obce bere na vědomí: 

1) Informace MS ČR ohledně podání průběžného oznámení veřejnými funkcionáři do 30.6.2022. 

2) Souhlas spol.ALIMEX Nezvěstice a.s. ke směně části pozemku p.č.1135 v.k.ú.Nezvěstice za pozemek  

     p.č.453 v k.ú.Olešná u Nezvěstic z důvodu možné výstavby cyklostezky ke koupališti od Žákavy.  

3) Roční zpráva o zpracování a ochraně osobních údajů v období květen 2021 až květen 2022 od  

     pověřence pro ochranu osobních údajů (GDPR). 

4) Sdělení HVP, a.s. o poskytnutí pojistného plnění ve výši 8 224 Kč a ukončení šetření vandalismu  

    (sprejerství). 

 

Rada obce schvaluje: 

     1) Poskytnutí dotace ve výši 6 000,-Kč pro ZO ČSZ Nezvěstice na činnost v roce 2022. 

     2) Uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby /IV-12-

0019056/VB2 - dotčené obecní pozemky parc.č.152/3, 628/5 a 113/20 v k.ú.Nezvěstice v rámci stavby 

distribuční soustavy - kabelové vedení NN (24,5 bm) mezi obcí Nezvěstice (budoucí povinná) a ČEZ 

Distribuce, a.s. (budoucí oprávněná) zastoupena OMEXOM GA Energo s.r.o. Jednorázová náhrada ve 

výši 2 000,-Kč bez DPH. 

   3) Dodatek č.3 ke smlouvě o poskytování služeb v oblasti nakládání s odpady č.190/20005 uzavřenou se    

       spol.AVE CZ odpad.hospod. s.r.o.. Navýšení cen služeb o 10% od 1.7.2022. 

        4) Pronájem nebytových prostor v objektu zdravot.střediska Olešná č.p.20 ve II.NP o celkové výměře  

            55,24 m
2
 od 1.7.2022. Nájemce spol. Logo s Míšou s.r.o., IČO 04341350 na provozování ambulance  

            klinické logopedie.  

        5) Uzavření darovací smlouvy na movitý dar (vybavení na hokejbal - 16 ks hokejka, 30 ks míček, 2 ks  

             branka) v hodnotě 6 560,-Kč pro Základní školu Nezvěstice, příspěvkovou organizaci, IČO:75006774 

          od Českomoravského svazu hokejbalu,  IČO: 49626485. 

 

Rada obce neschvaluje: 

       1) Žádost ZO ČZS Nezvěstice o úpravu podlahy v moštárně. Moštování probíhá jednou ročně a prostory     

           nejsou jinak využívány. 

 

       RO ukládá: 

I. starostovi: 

1) Přípravu veřejného zasedání ZO dne 13.6.2022. 

 

II. stavebnímu technikovi: 

1) Zajistit před směnou pozemků (cyklostezka) změnu kultury parcely č.453 v k.ú.Olešná u Nezvěstic na  

     kulturu orná půda, rozdělení parcely č.1135 v k.ú. Nezvěstice (nová parcela o výměře 446,40m
2
) GP a  

     souhlas s dělením pozemku. 

 

 

Usnesení schváleno:  4 hlasy 

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

 

 

 

omluven: V.Soukup 


