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Obec Nezvěstice 

Zastupitelstvo obce Nezvěstice 

 

USNESENÍ 

Z 2. VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE NEZVĚSTICE, 

konaného dne 13.3.2023 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 14.12.2022 do 13.3.2023. 

 

2) Zápis č.2/2023 ze zasedání Finančního výboru obce Nezvěstice ze dne 8.3.2023. 

 

3) Zápis z jednání Kontrolního výboru obce Nezvěstice ze dne 8.3.2023. 

 

4) Informace o průběhu stavby rekonstrukce silnice I/19 v obci. 

 

 

Zastupitelstvo obce schvaluje: 

 

1)  Program 2. veřejného zasedání zastupitelstva obce (viz.zápis). 

 

2)  Ověřovatele zápisu: p.Miloslava Nekolu a Kateřinu Karáskovou, DiS.                                    

     Zapisovatelku: Mgr.Petru Tupou, DiS. 

 

3) Návrhovou komisi ve složení:  

     předsedkyně: Mgr.Lada Kotlanová 

     členka: Mgr.Andrea Šourková 

 

4) Rozpočtové opatření č.1/2023.  

    Celkové příjmy 60 477 908,00 Kč a celkové výdaje 107 524 200,00 Kč. 

    Příloha č.1 usnesení č.2, ze dne 13.3.2023. 

 

5) Změna Usnesení ZO č.13 ze dne 28.6.2021 - ZO schvaluje bod č. 5: 

    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 na LV 1340 u KÚ pro Plzeňský kraj, KP Plzeň-město (výměra 

služebnosti inženýrské sítě celkem 136m2). Rozsah a poloha věcného břemene - služebnosti 

jsou stanoveny a vyznačeny v geometrickém plánu č. 216-229/2016 ze dne 31.5.2017, který 

vyhotovil GEOREAL spol.s.r.o., IČ: 40527514, se sídlem Hálkova 12, 301 00 Plzeň. 

Jednorázová náhrada za zřízení služebnosti činí pro …………. 3 400,00 Kč a …… 3 400,-Kč.  

     Příloha č.2 usnesení č.2, ze dne 13.3.2023. 
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6) Realizaci instalace solární elektrárny (FVE) na střechu budovy tělocvičny č.p.160 u ZŠ. 

Projekt realizovat pouze při možnosti získání dotace min. 65 % z celkových nákladů                   

(max. 3,5 mil. Kč). Předpokládaná návratnost 5 let. 

 

7) Poskytnutí humanitární pomoci formou finančního daru ve výši 25 000,-Kč na základě 

uzavřené ,,Deklarace o spolupráci mezi Ivano-Frankivskou oblastí (Ukrajina) a Plzeňským 

krajem (Česká republika). Finanční dar bude poskytnut na základě uzavřené Darovací 

smlouvy s Plzeňským krajem na číslo účtu 5003004253/5500. 

 

8) Poskytnutí finančního daru společnosti Člověk v tísni na humanitární a rozvojovou sbírku  

    ,,SOS Zemětřesení Sýrie a Turecko“ ve výši 25 000,-Kč na číslo účtu 51945194/0300. 

 

Zastupitelstvo obce ukládá: 

I. Starostovi: 

1) Připravit Energetickou koncepci obce k podání žádosti o dotaci (předpokládaný termín  

     vypsání dotačního programu podzim 2023). 

 

2) Připravit veřejné projednání Změny č.3 Územního plánu Nezvěstice. 

 

II. Stavebnímu technikovi: 

1) Získat vyjádření auditora bezpečnosti pozemních komunikací (Ing.K.Nedvěd) ohledně  

    silnice ve viaduktu v Olešné. 

 

2) Zajistit důslednou kontrolu průběhu stavby rekonstrukce průtahu silnice I/19                                   

    Nezvěsticemi (např. plnění norem pro výstavbu chodníků týkajících se bezbariérovosti). 

 

 

III. Radě obce:  

1) Zjistit několik variant a zvolit nejefektivnější řešení solární elektrárny (FVE) na střechu  

    tělocvičny č.p.160 u ZŠ. 

 

2) Společně s vedením školy připravovat oslavy 120. výročí založení ZŠ. 

 

 

 

Přílohy usnesení: 

  1) Rozpočtové opatření č.1/2023. 

  2) Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti inženýrské sítě (kanalizační stoka). 

 

 

 

 


