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USNESENÍ RADY OBCE NEZVĚSTICE č.5/11.1.2023 
 

Rada obce bere na vědomí: 

1) Informace o jednání s firmou Alimex ohledně zřízení polní cesty k lesíku (u Nezvěstické Hory) na  

    p.č.1222 v k.ú. Nezvěstice (vytýčení pozemku srpen/září 2023 a skrytí ornice). 

2) Informace o přípravě realizace stavby ,,Odkanalizování obce Nezvěstice na ČOV, III.etapa a  

    prodloužení vodovodu“. Vydáno povolení provedení vodohospodářských staveb, zpracovávají se PD  

    na vodovodní a kanalizační přípojky. 

3) Zápis z jednání stavební komise ze dne 9.1.2023.  

4) Informace KÚPK ke stanovení školských obvodů mateřských škol uložené novelou školského  

     zákona. Obec má v souladu se zákonem vydané Obecně závazné vyhlášky  a uzavřené Smlouvy o  

     vytvoření školského obvodu spádové MŠ s obcemi Žákava a Milínov). 

 

Rada obce schvaluje: 

1) Navržený program jednání. 

2) Uzavření Dodatku č.3 ke smlouvě č.12132251 o poskytnutí podpory ze SFŽP  ČR v rámci Operačního  

    programu životního prostředí na základě změny č.3 Rozhodnutí o poskytnutí dotace ze dne 5.12.2022.  

3) Uvolnění prostředků z rezervního fondu ZŠ Nezvěstice, příspěvkové organizace na instalaci  

  nového výdejního terminálu ve školní jídelně (náklady ve výši 72 176,50 Kč). 

4) Zařazení žádosti ……………., bytem ……………. do pořadníku na přidělení bytu v DKS. 

5) Neinvestiční dotaci ve výši 40 000,-Kč pro SDH Nezvěstice na uspořádání Masopustu dne 25.2.02023. 

6) Podání žádosti o dotaci z dotačního titulu Plzeňského kraje ,,Podpora vybudování a modernizace  

    školních sportovišť v roce 2023“ na vybudování workoutového hřiště u ZŠ. 

7) Podání žádosti o dotaci z dotačního titulu Plzeňského kraje ,,Program stabilizace a obnovy venkova  

    Plzeňského kraje 2023“ na výměnu svítidel veřejného osvětlení v majetku obce v částech obce Varta a  

    Olešná (pořízení LED světel 40/60W, od 23.00 do 6.00 hod. ztlumit na 24/36W). 

8) Dotaci ve výši 10 000,-Kč pro spol. U Františka, z.s., Borovno 67, IČ 14342413 na provozní náklady  

     útulku pro psy. 

 

Rada obce neschvaluje: 

1) Zapojení se do společného projektu Mikroregionu Radyně na pořízení dobíjecích stanic pro elektrokola  

    v rámci DT Podpora rozvoje cykloturistiky a cyklistické dopravy v Plzeňském kraji 2023. 

2) Nabídku leteckého snímkování od spol. CBS nakladatelství s.r.o. 

                            

Rada obce ukládá: 

I. starostovi: 

1) Na doporučení stavební komise: 

    a)  Nechat zpracovat studii využitelnosti plochy stávající skládky zeminy za zastávkou ČSAD  

         v centru obce pro možnost parkování a provedení parkových úprav. 

    b) Zahájit stavbu ,,Most ev.č.NEZ – 03“ průzkumnými pracemi, aby nepropadlo stavební povolení. 

    c) Nechat zpracovat PD na výměnu vodovodního potrubí (litina) za PE s vedením po pozemcích ve         

       vlastnictví obce (úpravna vody – zóna Z1 a nová trasa před č.p.26). 

2) Projednat s dodavatelem stavby ,,Průtah I/19“, firmou VHS a s administrátorem dotace možnost  

    přesunutí sloupů nového veřejného osvětlení mimo nové chodníky. 

3) Se spol. KaV Starý Plzenec, a.s. provést odběr vzorků pitné vody z bytů bytových domů čp. 268, 269,  

    270, 278, 279, 289 a porovnat je se vzorky z přívodního potrubí. 
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II.stavebnímu technikovi: 

1) Projednat s odbornou firmou opravu konstrukce krovu a výměnu střešní krytiny na objektu 

    č.p.76 (knihovna). 

2) Se spol. BP Stavby připravit odvedení balastních vod splaškové kanalizace na Vartě. 

3) Se spol. BP Stavby připravit projekt svedení povodňových vod od obytné zóny Z2 ke kravínu. 

4) Dokončit vyjmutí pozemků ze Zem.půd.fondu a směnu pozemků se spol. Alimex a.s. (cyklotrasa ke  

    koupališti). 

5) Připravit směnu pozemků s p…………. u plánované kruhové křižovatky silnice I/19. 

 

 

Usnesení schváleno:  5 hlasy 

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

 

 

 


