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Obec Nezvěstice 

Zastupitelstvo obce Nezvěstice 

 

USNESENÍ 

1. VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE NEZVĚSTICE, 

konaného dne 14.12.2022 v souladu s ustanovením zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 

(obecní zřízení) v platném znění 

 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí: 

 

1) Zprávu o činnosti RO za období od 19.10.2022 do 14.12.2022. 

 

2) Informace o koupi pozemku st.parc.15/2 v k.ú.Olešná, jehož součástí je stavba Olešná 23.     

    Novou majitelkou je …….……………., trvale bytem ………….., 332 04 Nezvěstice.  

    Tím došlo k odstranění překážky k prodeji obecního pozemku p.č.314/9 a části pozemku  

    p.č.314/1 v k.ú.Olešná u Nezvěstic (Usnesení ZO č.19/12.9.2022, č.15/18.10.2021  

    a č. 9/29.6.2020). 

 

3) Informace o nedodržení podmínek (termín dodání) kupní smlouvy dodavatelem CAS pro  

    JSDHO společností MOTO – TRUCK CZ s.r.o. 

 

4) Plánované kácení stromů a revitalizaci zeleně pod lávkou u viaduktu (silnice I/19) při realizaci  

    akce ,,Průtah I/19 – Nezvěstice“.  Kácení provede ŘSD ČR a pokácené stromy nahradí novou  

    výsadbou. 

 

 

Zastupitelstvo obce schvaluje: 

 

1)  Program 1. veřejného zasedání zastupitelstva obce (viz.zápis). 

 

2)  Ověřovatele zápisu : p.Václava Soukupa a Ing.arch.Evu Špelinovou                                    

     Zapisovatelku: Mgr.Petru Tupou, DiS. 

 

3) Návrhovou komisi ve složení:  

     předsedkyně: Mgr.Andrea Šourková 

     členka: Kateřina Karásková, DiS. 

 

4) Rozpočet obce Nezvěstice na rok 2023 (schodkový) s příjmy 59 547 000,00 Kč a výdaji  

    rozpočtu 98 174 200,00 Kč.  

    Příloha č.1 usnesení č.1, ze dne 14.12.2022. 
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5) Rozpočtové opatření č.5/2022.  

    Celkové příjmy 64 350 560,00 Kč a celkové výdaje 57 956 278,00 Kč. 

    Příloha č.2 usnesení č.1, ze dne 14.12.2022. 

 

  6) Střednědobý výhled rozpočtu obce Nezvěstice pro období 2024 - 2025.   

    Příloha č.3 usnesení č.1, ze dne 14.12.2022. 

 

7) Strategický plán rozvoje obce Nezvěstice na období 2022 – 2030. 

    Příloha č.4 usnesení č.1, ze dne 14.12.2022. 

 

  8) Ceny vodného a stočného od 1.1.2023: vodné 53,00 Kč s DPH/m3 a stočné 57,30 Kč                     

s DPH/m3.  

 

9) Změnu obecně závazné vyhlášky č.2/2021, o místním poplatku za odkládání komunálního  

    odpadu z nemovitostí. 

    Příloha č.5 usnesení č.1, ze dne 14.12.2022. 

 

 10) Prodej pozemku parc.č. 314/9 o výměře 12 m2, nacházející se v k.ú. Olešná u Nezvěstic a části              

     pozemku p.č. 314/1 v k.ú.Olešná u Nezvěstic (nově oddělený pozemek p.č. 314/14 o výměře           

     2  m2 - geometrickým plánem č. 249-26/2022, vyhotovitel Dankovič geodetická kancelář  

     s.r.o.), které jsou zapsány  na LV č.10001 u Katastrálního úřadu pro Plzeňský kraj, Katastrální                           

     pracoviště Plzeň-město,  paní ………….., trvale bytem …………, 332 04 Nezvěstice,  

     za cenu 2 100,00 Kč (150,- Kč/m2 – cena pozemku v daném místě a čase obvyklá).  

     Veškeré náklady spojené s prodejem bude hradit kupující (…………..). Prodej bude  

     realizován z důvodu vyřešení majetkových vztahů při přípravě realizace rekonstrukce  

     komunikace III/1774 Olešná – průtah.  Prodej realizovat po souhlasu vlastníka pozemků                    

     s umístěním a provedením stavby  "PD - III/1774 Olešná-průtah" a se souvisejícím záborem  

     části pozemku 15/1 v k.ú.Olešná u Nezvěstic (47,45m2) a části pozemku 17/1 v k.ú.Olešná                

     u Nezvěstic (6,4m2).  

 

11) Koncept nového vedení dešťové kanalizace od plánovaného přestupního terminálu u nádraží  

      ČD do Olešenského potoka. Po realizaci převezme obec kanalizaci do majetku  

  a správy. 

  Příloha č.6 usnesení č.1, ze dne 14.12.2022. 

 

12)  Zpracování projektové dokumentace na úpravu dispozice pobočky České pošty v Nezvěsticích  

       (zmenšení pronajaté plochy o 55%).  

 

13) Příspěvek na činnost pro TJ Sokol Nezvěstice, z.s. na rok 2023 ve výši 75 000,-Kč. 

 

Zastupitelstvo obce neschvaluje:  

  1) Prodej části pozemku p.č.39/34 v k.ú.Olešná u Nezvěstic na žádost p……………………,  

     bytem …………………. z důvodu vedení inženýrské sítě (dešťová kanalizace) v majetku obce. 

 

Zastupitelstvo obce ukládá: 

Radě obce:  

1) Nechat zpracovat energetickou koncepci obce.  

 

2) Nechat zpracovat studii proveditelnosti (Povodí Vltavy) ohledně návrhu řešení chodníku ve  

    viaduktu při komunikaci III/1774 v Olešné. Visutá lávka (chodník) umístěná ve viaduktu nad  

    Olešenským potokem. 

  


