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USNESENÍ RADY OBCE NEZVĚSTICE č.8/15.2.2023 
Rada obce bere na vědomí: 

1) Návrh ………. na vytvoření informačního panelu o Rudolfu Slánském. 

2) Finanční rozvahu, výkaz zisku a ztráty k 31.12.2022 předložené ZŠ Nezvěstice. 

3) Podání žádosti o dotaci ve výši 314 000,-Kč z programu PSOV PK 2022 na projekt ,,Výměna svítidel  

     a modernizace veřejného osvětlení v části obce Nezvěstice  - 2. etapa“ v částech obce Varta a Olešná  

     (66 ks LED svítidel).  

4) Cenové nabídky na projekt ,,Výměna svítidel a modernizace veřejného osvětlení v části obce  

    Nezvěstice  - 2. etapa“: LURON s.r.o. za cenu 448 946,-Kč s DPH, 

                                          I-Energo za cenu 733 001,-Kč s DPH, 

                                          Shiny Energy s.r.o. za cenu496 100,-Kč s DPH, 

                                          Česal elektro s.r.o. za cenu 551 706,-Kč s DPH, 

                                          Elektro Jiří Karban – za cenu 716 589,-Kč s DPH.    

 

Rada obce schvaluje: 

1) Navržený program jednání. 

2) Zápis do kroniky obce Nezvěstice za rok 2019 předložený komisí pro kroniku (…………….). 

3) Žádost spol. ALIMEX a.s. o navýšení výměry pozemků u pachtovní smlouvy č.90/2014  

    v k.ú.Nezvěstice. Část pozemků p.č.1074 navýšení o 5023m2, p.č. 1075 navýšení o 147m2 a pozemky  

    p.č.1076 o výměře 260m2,  p.č. 1077 o výměře 56m2 vše v k.ú.Nezvěstice. 

4) Výroční zprávu za rok 2022 o činnosti v oblasti poskytování informací dle zákona č.106/1999 Sb.,  

  o svobodném přístupu k informacím. 

5) Plnou moc městu Blovice k zastupování obce Nezvěstice (člena SMOPK) na XXV. Sněmu  

    27.února2023. 

6) Uzavření Dohody o poskytnutí dotace z Programu rozvoje venkova ČR na projekt ,,Veřejné  

     prostranství v centru obce Nezvěstice“. Celkové výdaje projektu ve výši 1 209 954,-Kč. Celková   

     výše přiznané dotace 930 908,-Kč (80%). 

7) Investiční záměr „Obec Nezvěstice – rekonstrukce sociálního zařízení a výměna stoupaček vody a  

    kanalizace“ a souhlasí s podáním žádosti o dotaci v rámci výzvy č. 1 Ministerstva financí k předložení  

    žádosti o dotaci z podprogramu 298D2320 – Podpora obnovy a rozvoje materiálně technické základny  

    regionálního školství v působnosti obcí. Předpokládané výdaje na projekt cca 4,5 mil. Kč s DPH  

    (možnost získání dotace ve výši 70% uznatelných nákladů).  

8) Nabídku společnosti LURON s.r.o. na výměnu svítidel a modernizaci veřejného osvětlení v části  

    obce Nezvěstice  - 2. etapa. Celkové náklady na projekt ve výši 448 946,-Kč s DPH. Projekt  

    realizovat pokud bude schválena dotace od PK. 

9) Dodatek č.1 ke Smlouvě o nájmu nebytových prostor na zdravotním středisku uzavřenou  

    s …………., IČO:87620448. Změna rozsahu doby pronájmu – první sobota v měsíci. Měsíční  

    nájemné ve výši 193,-Kč od 1.4.2023. 

10) Pronájem bytu č.11 v DKS Nezvěstice č.p.350 od 1.4.2023 -  pí. …………….., bytem …….., 332 04  

       Nezvěstice. 

11) Modernizaci infrastruktury obecního vodovodu a splaškové kanalizace s ČOV. 

12) Doplnění údajů do PRVK – výměna zbývajícího litinového potrubí obecního vodovodu za PE  

       materiál, výměna řídící jednotky technologie úpravny vody, osazení fotovoltaiky na úpravnu vody,  

       rekonstrukce vodojemu (150m3) a přístavba druhé komory (150m3), osazení fotovoltaiky a zvýšení  

       kapacity technologie ČOV). 

13) Podání žádosti o dotaci z dotačního programu ,,Podpora jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí  

    Plz.kraje v roce 2023“ na vybavení jednotky věcnými prostředky ve výši cca 55 000,-Kč (dotace 50%  

    max. 60 000,- Kč). 
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14) Podání žádosti o dotaci z dotačního titulu Plz.kraje ,,Zdravá krajina 2023 - č.2 Výsadba dřevin“.  

     Výsadba 35 ks stromů podél polní cesty nad žel. přejezdem ČD nad Husákem. Cenová 

     nabídka ve výši 186 340,00 Kč s DPH -Tomáš Havel, IČ:71566619. Dotace do výše 90%,  

     max.100 000,-Kč. 

15) Provedení částečného nátěru velkého bazénu umělé vodní nádrže. Výdaje maximálně do 200 000,-Kč. 

16) Úpravu plánovaného projektu v MAP III (Místní akční plán rozvoje vzdělávání v území Plzně) na  

       výstavbu nového pavilonu MŠ a rekonstrukci stávající budovy (uvést etapizaci projektu). 

 

 

Rada obce ukládá: 

I. starostovi: 

1) Podepsat Dohodu o poskytnutí dotace z Programu rozvoje venkova ČR na projekt ,,Veřejné  

     prostranství v centru obce Nezvěstice“.  

2) Zajistit provedení Finanční kontroly hospodaření za II.polol. roku 2022 v  ZŠ a MŠ Nezvěstice. 

3) Uzavřít Dodatek č.2 ke smlouvě o dílo Změna č.3 Územního plánu Nezvěstice se zhotovitelem   

    Ing.arch. Miroslavem Jirsou a maximálně urychlit schválení úprav. 

 

 

II. místostarostce: 

1) Podat žádosti o dotace z titulů Plz.kraje - vybavení JSDHO a výsadba stromů. 

 

III. stavebnímu technikovi: 

1) Zajistit doplnění projektů do PRVK. 

 

 

Usnesení schváleno:  5 hlasy 

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

 

 

 

 


