
USNESENÍ RADY OBCE NEZVĚSTICE č.9/8.3.2023 

 
Rada obce bere na vědomí: 

1) Protokol o průběhu auditu plnění ,,Smlouvy o zajišťování zpětného odběru a využití odpadů z obalů“  

    – EKO-KOM, a.s. provedenou spol. BENE FACTUM a.s. dne 27.2.023. V ověřovaném období (3.a   

    4 Q. 2021, 1.a 2.Q.2022) nebyly zjištěny nedostatky. 

2) Vypracování studie zastavitelnosti (prostor bývalé skládky v centru obce). Zpracovatel Ing.Viktor   

     Vaidiš, Projekce dopravních staveb, IČO:73445886 za cenu 87 120,-Kč s DPH. 

  3) Protokoly o výsledku finanční kontroly hospodaření u příspěvkových organizací MŠ a ZŠ Nezvěstice  

      za 2.pololetí 2022 v souladu s §13 odst. 1 zákona č.320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné  

      správě.      

  4) Výkaz činnosti v oblasti sociálního poradenství pro občany v období 12/2022 – 3/2023 –  

      Mgr.A.Šourková.   

 

Rada obce schvaluje: 

1) Navržený program jednání. 

  2) Účetní závěrku ZŠ Nezvěstice za rok 2022. Protokol o schvalování účetní závěrky. 

  3) Rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku Základní školy Nezvěstice za zdaňovací období 2022                                                                               

    v částce 165 012,03 Kč (z hospodářské činnosti 85 130,50 Kč a z hlavní činnosti 79 881,53 Kč)  

    do rezervního fondu 125 012,03 Kč a do fondu odměn 40 000,-Kč.  

  4) Účetní závěrku MŠ Nezvěstice za rok 2022. Protokol o schvalování účetní závěrky. 

  5) Rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku Mateřské školy Nezvěstice za zdaňovací období 2022                                                                               

    v částce 162 087,37 Kč do rezervního fondu 132 087,37 Kč a do fondu odměn 30 000,-Kč.  

6) Finanční příspěvek ve výši 5 000,-Kč na provoz Hospice svatého Lazara z.s. 

  7) Směrnici o finanční kontrole č.1/2023.  

  8) Uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene služebnosti č.č. IV-12-0016918/SOVB VB/01  

    Nezvěstice, PM, p.č.278_15,KNN s ČEZ Distribuce, a.s., IČO 24729035. se sídlem Děčín    

    (oprávněná). Stavba zařízení distribuční soustavy - kabelové vedení NN na pozemku parc.č.272/1                  

v k.ú.Olešná u Nezvěstic ve vlastnictví obce Nezvěstice. Rozsah je vymezen v GP č.251-51/2022, č.PGP 

127/2023-405). Jednorázová náhrada ve výši 1000,-Kč bez DPH. 

 

     Rada obce ukládá: 

I. starostovi: 

1) Přípravu veřejného zasedání ZO dne 13.3.2023. 

2) Projednat na zasedání ZO změnu Usnesení ZO č.13 ze dne 28.6.2021 - ZO schvaluje bod č. 5 z důvodu   

    změny vlastnictví pozemku. Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti inženýrské sítě  

    (kanalizační stoka) mezi obcí Nezvěstice (oprávněná) a ………………. (povinní). Dotčené pozemky   

     p.č. 35/1 a 36/1 v k.ú. Olešná u Nezvěstic.  

3) Zajistit výměnu plynových kotlů v MŠ splňující již nyní požadavky na topení dle  

  připravovaného projektu ,,Rozšíření kapacity a rekonstrukce MŠ“. 

 

 

 

Usnesení schváleno:  4 hlasy 

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

 

 

 

 


