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Obec Nezvěstice
Zasfupíte]stvo obce Nezvěstice

z |2.ýe zasedání obce Nezv

konaného dne 17.6. 2ol3 v souladu s ustanovením zíkona č' 128/2000 sb'' o obcích

( obecní zřízení ) v platném znění

ZO bere na vědomí:

1) ZpIá\'u o čiňnosti Ro za období od 18'3.2013 do 17'6'2013'

2) Přípravu Fodeje části obecního pozemku č.278D12 ý k'ÍL'Nezvěstic€ (cca 88 m2, ždost
' pi'o-as" st"in".u" Nezvěstice 3b9. cena 65,-Kč/m2, veškelé náklady spoiené s prodeiem

bude hÍadit kupující).

3) Informace o prliběhu povodní v Nezvěsticích.

4) lnformace o pfipravách na realizaci splaškové kana]izace'

Z0 schvaluie:

1) PÍograÍn 12. veřejného zasedi'ní zasfupitelstva obce.

2) ověřovat€le zápisu: p'Bohumil Juzl' p.Mi1oslav Nekola' Zapisovatelku pí'Petnr Tupou'

3) Náwhovou komisi ve složení :
piedseda : p.Bohumil Juzl
čIen : M UDŤ'věra Čeiková

4) Rozpočtová opatření č.3/2013.
(Pří]oha č.1 tohoto usnesení)

5) Záýaečný Í!ě.t aýsledek hospodďení obce Nezvěstice za rok 2012' a to bez výhad včetně
'zp'a.rvoÚsteanďezkoumríníhospodďeníobcezatok2012(kontrolaprovedenapracovníky

KLIPK Plzeň).
(Příloha č'2 toboto usnesení)

ó) Účetní ávěrku obce Nezvěstice za rok 2012 bez ÚhŤad a přjpomínek a lozsahu těchto

ťrnančních v'ýkazů: ro'rvahy sestavené k rozvahovémrr dni,

Úkazy zisku a zháty'
přílohy účetní závěrky.

(Piiloha Č.] loholo usneseni)

Usnesení



7) NávIh m1ěny obecní hraíice mezi k'ú'Nezvěstice a Šťríhlavice' Nezvěstice a Žákava'

(Příloha č.4 tohoto usneseni)

8l NávIh noveho usDořádanr pozemku obce v lfunci komplexních pozemkoÚch úpÍav
"' 

u t .,i x"^eoi"" u aLtuatizovan! plá'l společnich 7aň^ '

q) odeslání ádosti obce Nezvéstice na ŘsD a MinisteĎtvo dopravy-ČR-k búoucímu
'';;;#ň;ň;ňř.itni""llLs_ol"l''uatobceNezvěsticeveschválenémkoridoruco

leil;:;#i jil;.;"entno ;"an,i"i "ru.tniků 
pozemlď při pozemkových úEavách

v k_ú'Nezvěstice-

l0) Pievedeni Částky ve \"ýŠi 2 500 0oo'- Kč ze seoří:1h9 tii.fusS9B a částky 2 500 000'-Kč

7 hěžnétro úČfu c€ske ,pollt"lny. u''' nu l't*'iciprální vk1ad s rrrokovou prémií u J&T BANKY

ln novědni lhůu j měsrce, sazba s f'trnl' 'z'r " n p'u' r ' 'im' 'ie se podá okarrůit'i qipověd' na

#lň';:ód'biň.-d. 
"p"r,"á 

""u"a" 
."'"e do&7el podmi y smlouva se nebude realizovat'

1 l t Smlouvu o podmínkách posk}tnu1í dotace z RoP NUTS 1I Jihozápad na projekt s názvem

..Vrrltiluďeni areál a 1n-116q qvál Ne/věstice"'

Zo ukládá:

RO:
Ť-Pii.,.alu besedv pro občany v souvislosti s realizací splďkové kanalizace'

; i ;;ffiň-ň;;uar"ol nuioauuu'"l" 
'taveb "Rekonstrukce 

umělé vodní rr'ádrž'ď' a

',úuIrifrrnkeni 
areá{ a in-line ovál \ezresrice" do l5'8'20l1'

r l žoracovr;n na'monogramu gací. plnění časových teÍmínů a veškerych podmínek přimané

rlotace z oP?P na realilaci odkanalizování ohce'

Slarostovi:
Ťffidepsat smlouvu o podmínkáah posk}tnutj dotace z RoP NUTS II ]jhozápad na proiekt

s náem .'Multifunkční areál a inJine ovál Nezvěsticď''

ZO Nezvěstice hlasovalo pÍo usDeseoí:

nro l1 hlasu proti 0 hlasů zdÉel se 0 blasů

i"nlii"-"i'' v*..H"ňičeL. pi.Kaná"koná' MUDr'ŠiÚánek' pi'Vaníková

zápis zapsaLa dne \'7 .6.2013

}!.&řfr4ir: botl,-
starosta obce - Lúáš Kalkoš p.M.Nekola - ověřovatel
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