Výpis usnesení
ze zasedání zastupitelstva obce Nezbavětice,
konaného dne 18.11.2010
Na zasedání bylo přítomno: 8 členů zastupitelstva obce
Předem řádně omluveni: pan Sedlák Václav

Zastupitelstvo obce Nezbavětice
Bere na vědomí :
• Odměny náležející členům předchozího zastupitelstva obce dle § 75 zákona
128/2000 Sb. o obcích
• Zprávu k průběhu územního řízení a stav zpracování projektové dokumentace ke
stavebnímu povolení pro obytnou zónu
Schvaluje :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Pí. Andrlíkovou a p. Štěpánka za ověřovatele zápisu, pí. Šlajerovou a p. Macourka
za členy návrhové komise
Navržený program zasedání beze změn
Libora Sedláka za svého pověřeného zástupce obce v Mikroregionu Radyně
Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo s Ing. Huclem o zpracování projektové
dokumentace ke komunikaci a sítím v obytné zóně
Výměnu podlahové krytiny, opravu stropu, elektroinstalace a rekonstrukci
výčepního pultu v objektu pohostinství
Rozšíření veřejného osvětlení o jednu lampu na konci intravilánu u silnice směrem
Chválenice
Uvolnění prostředků na opravu vozidla SDH Nezbavětice ve výši 20 tisíc Kč.
Revokaci usnesení zastupitelstva obce ze zasedání 15/2005 o možnosti úpravy
rozpočtu starostou bez rozhodnutí zastupitelstva
Zřízení rezervního fondu pro nenadálé a havarijní výdaje v rozpočtu pro rok 2011
Rozpočtové opatření č. 5/2010

Ukládá:
•

Přeložit zastupitelstvu návrh smlouvy s firmou G+K o zaměření šachet kanalizace
Zodpovídá : p. Vyskočil
Termín : 12/2010

•

Předložit odhady tržní ceny parcel určených k prodeji od většího počtu realitních
kanceláří
Zodpovídá: p.Vyskočil

Termín : 12/2010
•

Zajistit provedení oprav v objektu pohostinství
Zodpovídá: p. Vyskočil
Termín: 12/2010

•

Zajistit rozšíření veřejného osvětlení
Zodpovídá: p. Vyskočil
Termín: 2/2011

•

Předložit zastupitelstvu připomínky k návrhu rozpočtu na rok 2011
Zodpovídá: finanční výbor
Termín: 12/2010

V Nezbavěticích dne

……………………………….
Sedlák Libor
místostarosta

……………………………….
Vyskočil Jan
starosta

Výpis usnesení
ze zasedání zastupitelstva obce Nezbavětice
konaného dne 21.12.2010
Na zasedání bylo přítomno 8 členů zastupitelstva
Předem řádně omluveni: Gabriela Andrlíková

Zastupitelstvo obce Nezbavětice
Bere na vědomí :
• Zprávu starosty k rekonstrukci pohostinství
• Výzvu Magistrátu města Plzně, odboru stavebně-správního, k neprodlenému
zahájení přípravy nového územního plánu
• Zprávu k průběhu zpracování projektové dokumentace pro obytnou zónu
• Zprávu o činnosti Mikroregionu Radyně
Schvaluje :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Pí. M.Šlajerovou a p. V.Sedláka za ověřovatele zápisu ze zasedání, pány L.Sedláka a V.Macourka za členy návrhové komise
Doplnění pořadu zasedání o bod „Zpráva o činnosti Mikroregionu Radyně“ a pozměněný program zasedání jako celek.
Návrh nového Jednacího řádu zastupitelstva obce
Návrh Rozpočtového provizoria pro rok 2011
Návrh smlouvy o pronájmu části parcely kat.č. 131/2 za účelem instalace reklamní
plochy
Návrh Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na parcelách kat..
47/33, 47/1 d1 a 644/1 d1 s fy RWE Gasnet a.s.
Návrh smlouvy o dílo s fy G+K o zaměření revizních šachet kanalizace
Obecně závazná vyhláška č. 1/2010 o poplatku za komunální odpad vznikající na
území obce
Personální složení inventarizační komise v této podobě: L.Sedlák, V.Tomana, M.Dudek

Ukládá:
•

Vyjednat a předložit zastupitelstvu návrh smlouvy o koupi části pozemků kat.č. 55 a
56 za účelem rozšíření stávající ulice
Zodpovídá : p. Vyskočil
Termín : 2/2011

•

Ukládá na žádost Magistrátu města Plzně, odboru stavebně-správního, starostovi obce
J.Vyskočilovi v období 2010-2014 plnit funkci určeného zastupitele v procesu
pořizování územně plánovací dokumentace a územně plánovacích podkladů obce dle
zákona 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu

•

Předložit zastupitelstvu nabídky dalších dvou realitních kanceláří ve věci
zprostředkování prodeje parcel (obytná zóna).
Zodpovídá: J.Vyskočil
Termín: 01/2011

•

Zajistit rozšíření veřejného osvětlení (uloženo již na předchozím zasedání)
Zodpovídá: J.Vyskočil
Termín: 3/2011

•

Zpracovat rozpočtový výhled a návrh rozpočtu na rok 2011
Zodpovídá: J.Vyskočil, L.Sedlák, R.Krásná
Termín: 01/2011

•

Předložit zastupitelstvu připomínky k návrhu rozpočtu na rok 2011 (uloženo již na
předchozím zasedání)
Zodpovídá: Finanční výbor
Termín: 01/2011

V Nezbavěticích dne 23.12.2010

……………………………….
Sedlák Libor
místostarosta

……………………………….
Vyskočil Jan
starosta

Výpis usnesení
ze zasedání zastupitelstva obce Nezbavětice
konaného dne 27.1.2011
Na zasedání bylo přítomno 8 členů zastupitelstva
Omluveni: Vladislav Macourek

Zastupitelstvo obce Nezbavětice
Bere na vědomí :
• Kontrolu usnesení z předchozího zasedání
• Zprávu o výsledku jednání ve věci koupě části parcel kat.č 55 a 56 od p. Štrunce
• Podání žádosti o dotaci z programu PSOV na opravu sklepa a hydroizolace
objektu pohostinství
• Zprávu k průběhu zpracování projektové dokumentace pro obytnou zónu
• Zprávu za zasedání kontrolního výboru
Schvaluje :
•
•

•
•
•
•
•

Pana Tomanu a Dudka za ověřovatele zápisu ze zasedání, p. L.Sedláka a pí.
Šlajerovou za členy návrhové komise
Doplnění pořadu zasedání o body
• Projednání návrhu plánovací smlouvy mezi obcí a Lukášem a Miroslavou
Němcovými
• Projednání návrhu zřízení stavebního výboru
• Žádost o pronájem nebytových prostor – o.s. Radynet
Upravený program zasedání jako celek
Záměr zadání zpracování studie pro změnu Programu rozvoje vodovodů a kanalizací Plzeňského kraje
Záměr zpracování nového územního plánu obce
Návrh plánovací smlouvy mezi obcí a manželi Němcovými
Záměr pronájmu prostor současné zasedací místnosti v objektu OÚ občanskému
sdružení Radynet na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 2 měsíce za měsíční nájemné 3000 Kč.

Neschvaluje:
• Žádost o zpětné snížení nájemného z obecních lesů za rok 2010

Ukládá:
•

Zajistit rozšíření veřejného osvětlení (uloženo již na dřívějším zasedání)
Zodpovídá: J.Vyskočil
Termín: 3/2011

•

Zpracovat rozpočtový výhled na rok 2011 (uloženo již na dřívějším)
Zodpovídá: J.Vyskočil, L.Sedlák, R.Krásná
Termín: příští zasedání

•

Předložit zastupitelstvu připomínky k návrhu rozpočtu na rok 2011 (uloženo již na
dřívějším zasedání)
Zodpovídá: Finanční výbor
Termín: 02/2011

•

Předložit zastupitelstvu návrh nové smlouvy o obhospodařování lesních pozemků
Zodpovídá: J.Vyskočil
termín: příští zasedání

•

Předložit zastupitelstvu cenové kalkulace zhotovení studie pro změnu PRVKPK od
nejméně tří projektových kanceláří
zodpovídá: J.Vyskočil
termín: příští zasedání

V Nezbavěticích dne 27.1.2011

……………………………….
Sedlák Libor
místostarosta

……………………………….
Vyskočil Jan
starosta

Výpis usnesení
ze zasedání zastupitelstva obce Nezbavětice
konaného dne 3.3.2011
Na zasedání bylo přítomno 9 členů zastupitelstva
Omluveni:

Zastupitelstvo obce Nezbavětice
Bere na vědomí :
• Kontrolu usnesení z předchozího zasedání
• Zprávu finančního výboru k návrhu rozpočtu na rok 2011
• Návrh smlouvy o realizaci přeložky VN s fy ČEZ Distribuce
Schvaluje :
•

Pí. Andrlíkovou a Šlajerovou za ověřovatele zápisu ze zasedání, p. L.Sedláka a
Štěpánka za členy návrhové komise

•

Dodatek č. 3 k nájemní smlouvě mezi obcí a o.s. Radynet a SPFree

•

Plán údržby veřejného osvětlení zahrnující výměnu rozvodné skříně za novou a
výměnu 5ks starších svítidel s výbojkami rtuťovými za úspornější sodíkové

•

Pozměňovací návrh k rozpočtu, zahrnutí částky 26,5 tisíce Kč za plánované opravy
veřejného osvětlení do výdajové položky 3631 – veřejné osvětlení.

•

Výběr firmy Urbioprojekt jako zhotovitele nového územního plánu obce.

•

Pozměňovací návrh k rozpočtu, zahrnutí částky 14 tisíc Kč za zpracování zadání
nového územního plánu do výdajové položky 3639 – Komunální služby a územní
rozvoj

•

Výběr firmy VPÚ Plzeň s.r.o. jako zhotovitele studie vodovodu a splaškové kanalizace, která bude sloužit jako podklad pro územní plán a Plán rozvoje vodovodů a
kanalizace Plzeňského kraje

•

Pozměňovací návrh k rozpočtu, zahrnutí částky 80,5 tisíce Kč za zpracování studie vodovodu a splaškové kanalizace do výdajové položky 3639 – Komunální
služby a rozvoj.

•

Návrh rozpočtu obce na rok 2011 v předloženém znění po schválených úpravách.

•

Zřízení věcného břemene na pozemcích obce ve prospěch ČEZ Distribuce a.s. pro
realizaci 4 přípojek elektro a věcné břemeno ve prospěch RWE Gasnet s.r.o. pro
zřízení 3 plynových přípojek na parcele kat.č. 644/1 d1.

•

Záměr prodeje 10 parcel v plánované obytné zóně za cenu 1100 Kč/m2.

•

Výběr realitní kanceláře Hoda – reality s.r.o. jako výhradního zprostředkovatele
prodeje parcel a návrh zprostředkovatelské smlouvy.

Ukládá:
•

Zajistit rozšíření veřejného osvětlení, výměnu rozvaděče a náhradu pěti kusů starších
svítidel pro rtuťové výbojky za svítidla Philips Malaga pro výbojky sodíkové.
Zodpovídá: J.Vyskočil
Termín: do poloviny dubna

•

Předložit zastupitelstvu návrh nové smlouvy o obhospodařování lesních pozemků (trvá
z předchozího zasedání)
Zodpovídá: J.Vyskočil
termín: příští zasedání zastupitelstva

•

V součinnosti s vybraným projektantem a odborem-stavebně správním Magistrátu
města Plzně zahájit zpracování zadání územního plánu. Předložit zastupitelstvu návrh
smlouvy mezi obcí a projektantem dle schválené nabídky.
Zodpovídá: J.Vyskočil
termín: příští zasedání zastupitelstva

•

Předložit zastupitelstvu návrh smlouvy se zhotovitelem studie vodovodu a kanalizace
dle schválené nabídky.
Zodpovídá: J.Vyskočil
termín: příští zasedání zastupitelstva

•

Přeložit zastupitelstvu návrh dokončovacích prací – přístřešek na hřišti – včetně
rozpočtů k jednotlivým položkám.
Zodpovídá: J.Vyskočil
Termín: příští zasedání

V Nezbavěticích dne 3.3.2011

……………………………….
Sedlák Libor
místostarosta

……………………………….
Vyskočil Jan
starosta

Výpis usnesení
ze zasedání 05/2011 zastupitelstva obce Nezbavětice
konaného dne 7.4.2011
Na zasedání bylo přítomno 7 členů zastupitelstva
Omluveni: V.Tomana, M.Šlajerová

Zastupitelstvo obce Nezbavětice
1. Schvaluje za ověřovatele zápisu Sedláka Libora a Dudka Martina a za členy návrhové
komise Sedláka Libora a Štěpánka Jindřicha.
2. Schvaluje doplnění programu o body „Zpráva o jednání s ČEZ Distribuce ve věci
přeložky VN“ a „Smlouva o pronájmu hasičské zbrojnice s SDH Nezbavětice“.
3. Schvaluje doplněný program zasedání.
4. Bere na vědomí kontrolu usnesení z minulého zasedání.
5. Schvaluje zřízení výboru pro lesní hospodářství v počtu tří členů, jeho předsedu
Vladislava Macourka a dva členy Jaromíra Sedláka a Václava Bešťáka.
6. Bere na vědomí zprávu starosty k jednání se zástupci ČEZ Distribuce o provedení
přeložky VN za cenu 461 tisíc Kč, to jest o 11 tisíc více než původní nasmlouvaná
částka 450 tisíc.
7. Schvaluje návrh smlouvy o dílo s firmou Urbioprojekt na vypracování nového
územního plánu obce.
8. Schvaluje předložený návrh smlouvy o dílo s firmou VPÚ na vypracování studie
vodovodu a splaškové kanalizace v obci a pozdější zpracování dokumentace pro
územní rozhodnutí k těmto stavbám.
9. Bere na vědomí zprávu o přidělení dotace z PSOV ve výši 150 tisíc Kč na opravu
hydroizolace ve sklepě KZ.
10. Ukládá místostarostovi zajistit spolupráci SDH a SK Nezbavětice na vyklizení sklepa
KZ v přípravě na plánované stavební práce, a to v průběhu následujících dvou měsíců.
11. Ukládá starostovi na příštím zasedání předložit cenové nabídky na provedení opravy
hydroizolace ve sklepě KZ.
12. Schvaluje návrh smlouvy s p. Voříškem na pronájem části parcely 131/2 za účelem
instalace reklamní plochy za roční nájemné 25 tisíc Kč.
13. Schvaluje návrh smlouvy s p. Václavem Bešťákem starším na pronájem části parcely

129 za 1 tisíc Kč ročně s první platbou odloženou o čtyři roky.
14. Bere na vědomí zprávu k plánu činnosti Mikroregionu Radyně.
15. Schvaluje účast na společném projektu „Nákup vybavení pro zásahové jednotky SDH
obcí Mikroregionu Radyně.“
16. Schvaluje závazek uhradit podíl nejméně 40% nákladů projektu (cca 18 tisíc Kč) za
část týkající se SDH Nezbavětice.
17. Schvaluje návrh smlouvy s SDH Nezbavětice o pronájmu hasičské zbrojnice.
18. Schvaluje návrh smlouvy o bezúplatném převodu majetku Mikroregionu Radyně na
obec – dětské hřiště
19. Bere na vědomí zprávu o podané žádosti z Programu podpory rozvoje venkovského
ruchu na dokončení dětského hřiště.
20. Bere na vědomí zprávu o činnosti MAS Aktivios, zvláště v tomto roce vypisované
výzvy k žádosti o dotaci.
21. Ukládá starostovi připravit podklady k žádosti o dotaci u MAS Aktivios v rámci výzvy
číslo 6, a to na projekt hřiště ve sportovním areálu
22. Ukládá starostovi zajistit nákup stolů a židlí (pivních setů) do přístřešku na hřišti v
počtu šesti kusů. Další práce jsou odloženy, dokud nebude definitivně vybrána některá
z variant umístění prodejního pultu.

V Nezbavěticích dne 7.4.2011

……………………………….
Sedlák Libor
místostarosta

……………………………….
Vyskočil Jan
starosta

Výpis usnesení
ze zasedání 06/2011 zastupitelstva obce Nezbavětice
konaného dne 5.5.2011

Na zasedání bylo přítomno 8 členů zastupitelstva
Omluveni: V.Macourek

Zastupitelstvo obce Nezbavětice
1. Schvaluje za ověřovatele zápisu Tomanu Vladimíra a Štěpánka Jindřicha a za členy
návrhové komise Dudka Martina a Sedláka Václava.
2. Schvaluje navržený program zasedání.
3. Bere na vědomí kontrolu usnesení z minulého zasedání.
4. Bere na vědomí zprávu o průběhu zpracování studie vodovodu a splaškové kanalizace
5. Schvaluje vyčlenění částky 101 tisíc Kč na provedení vrtu určeného k zásobování
obce vodou
6. Bere na vědomí zprávu starosty k realizaci přeložky vedení VN
7. Schvaluje přijetí dotace ve výši 150 tisíc od Krajského úřadu z Programu stabilizace a
rozvoje venkova a související vyčlenění částky 294 tisíc Kč na realizaci projektu
rekonstrukce kotelny a sklepa kulturního zařízení.
8. Schvaluje projekt připravený Ing. Soferovou, cenovou kalkulaci ve výši 148 tisíc Kč a
zhotovitele, firmu Suptel, rozšíření veřejného osvětlení v plánované obytné zóně, které
bude provedeno zároveň s výstavbou přípojek NN a přeložkou vedení VN. Podmínkou
platnosti tohoto usnesení je, aby firma Suptel v rámci těchto prací bez dalších
finančních nároků rozšířila výkop o 0,1m tak, aby bylo možné i položení chráničky
pro datový kabel.
9. Schvaluje záměr rozšíření veřejného osvětlení v ulici „pod hřištěm“, provedení
výkopu a instalaci nového svítidla. Náklady budou hrazeny z rezervního fondu a k
realizaci bude přistoupeno později v průběhu roku za podmínky, že nenastanou
nepředpokládané výdaje a ve fondu bude dostatek prostředků.
10. Schvaluje záměr prodeje části pozemku kat.č. 86/3 sousedící s parcelou kat.č. 82/2 ve
výměře nejvýše 120 m2 za cenu ne nižší než 300 Kč/m2. Ukládá starostovi tento
záměr zákonem stanovenou formou zveřejnit.

11. Bere na vědomí zprávu finančního výboru k návrhu rozpočtového opatření č. 1.
12. Schvaluje rozpočtové opatření č. 1.
13. Schvaluje návrh změny provozního řádu sálu.

V Nezbavěticích dne 5.5.2011

……………………………….
Sedlák Libor
místostarosta

……………………………….
Vyskočil Jan
starosta

Výpis usnesení
ze zasedání 07/2011 zastupitelstva obce Nezbavětice
konaného dne 23.6.2011

Na zasedání bylo přítomno 7 členů zastupitelstva
Omluveni: Dudek Martin, Sedlák Václav

Zastupitelstvo obce Nezbavětice
1. Schvaluje za ověřovatele zápisu p. Štěpánka a pí. Andrlíkovou a za členy návrhové
komise p. Sedláka Libora a p. Tomanu.
2. Schvaluje navržený program zasedání.
3. Bere na vědomí kontrolu usnesení z minulého zasedání.
4. Schvaluje bez výhrad návrh závěrečného účtu za rok 2010.
5. Bere na vědomí Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce a její pozitivní
závěr, že nebyly nalezeny žádné vady.
6. Schvaluje přijetí dotace ve výši 50 tisíc Kč na výměnu 6 ks oken v pohostinství a
provedení nátěru oken v sále a ukládá starostovi, aby zajistil realizaci do poloviny
měsíce září.
7. Bere na vědomí nabídky firem Alstav a Pemavako k rekonstrukci bývalé kotelny a
opravám sklepa pohostinství a ukládá starostovi uzavřít smlouvu s firmou Pemavako
v celkovém rozsahu 282 tisíc Kč.
8. Schvaluje přesun zbylé části prostředků vyčleněných rozpočtovou změnou č.2 na
rekonstrukci kotelny a sklepa pohostinství, to jest 12 tisíc Kč, na provedení dílčí
opravy dámských toalet tamtéž.
9. Bere na vědomí nabídku Lukáše a Miroslavy Němcových k záměru prodeje pozemků
parc. č. 82/4 a 86/6 a schvaluje prodej těchto parcel v celkové výměře 72 m2 za cenu
300 Kč/m2 dle předloženého návrhu smlouvy.
10. Schvaluje záměr žádosti o převod polních cest v katastru obce dle zákona o převodu
majetku státu na jiné osoby 92/1991 Sb. a ukládá starostovi bez dalších odkladů tuto
žádost podat na Pozemkovém fondu.

11. Schvaluje návrh smlouvy o nájmu části pozemku parc. č. 192/2 (býv. letiště) za
účelem instalace reklamní plochy za cenu 12 tisíc Kč ročně.
12. Bere na vědomí tyto podněty občanů k územnímu plánu:
•

žádost o převedení areálu usedlosti č.p. 18 z území smíšené průmyslové
výroby a občanské vybavenosti na území pro bydlení venkovského typu

•

žádost o rozšíření území pro výstavbu rodinných domů na pozemku kat.č
604/1.

13. Schvaluje následující požadavky k zadání územního plánu a ukládá starostovi, aby je
předal pořizovateli ÚP Magistrátu města Plzně, odboru stavebně správnímu, a
zpracovateli ÚP, firmě Urbioprojekt.
•

•
•

převod areálu usedlosti č.p. 18 z území smíšené průmyslové výroby a
občanské vybavenosti na území pro bydlení venkovského typu – za
podmínky souhlasu majitele
posun plánované ČOV dále od obce – varianta označená ve studii
vodovodu a kanalizace vypracované VPÚ Plzeň jako alternativní
zařazení polních cest, které historicky patřily obci, mezi veřejně prospěšné
stavby

14. Neschvaluje žádost o rozšíření území pro výstavbu rodinných domů na pozemku kat.č.
604/1.
15. Bere na vědomí zprávu o činnosti Mikroregionu Radyně, zvláště k realizaci projektu
nákupu vybavení pro SDH členských obcí.
16. Bere na vědomí závěry studie vodovodu a kanalizace v obci zpracované firmou VPÚ
Plzeň a ukládá starostovi, aby na příštím zasedání předložil cenové nabídky k
realizaci zkušebního vrtu a vyjednal s p. Hrubým ze Šťáhlav směnu pozemků tak, aby
obec získala do svého vlastnictví místo možného druhého vrtu pro zásobení vodou.
17. Ukládá starostovi, aby výboru pro lesní hospodářství předložil k projednání dohodu o
provedení práce s p. Balejem Josefem k zajištění správy obecních lesů v rozsahu 60
Kč/měsíc/ha.
18. Bere na vědomí záměr žádosti o převod parcely kat.č. 129/C (Skalky) z ostatní plochy
mezi pozemky určené k plnění funkcí lesa.
19. Bere na vědomí zprávu k průběhu realizace inženýrských sítí v plánované obytné
zóně.
20. Bere na vědomí zprávu o získání dotace na revitalizaci sportovního areálu, kterou
získal SK Nezbavětice. Schvaluje poskytnutí půjčky ve výši 194,8 tisíc Kč SK
Nezbavětice na předfinancování této dotace a poskytnutí příspěvku 48,7 tisíc Kč v
příštím roce. Podmínkou poskytnutí příspěvku je spoluúčast členů SK Nezbavětice na
provedení prací ve výši nejméně 110 hodin.

21. Ukládá starostovi předložit k projednání technický návrh umístění zrcadel na
nepřehledných místech v obci (zvláště v zatáčce u p. Muellera a na křižovatce u p.
Macourka) a též návrh ceny jednotlivých opatření.

V Nezbavěticích dne 23.6.2011

……………………………….
Ing. Libor Sedlák
místostarosta

……………………………….
Ing. Jan Vyskočil
starosta

Výpis usnesení
ze zasedání 08/2011 zastupitelstva obce Nezbavětice
konaného dne 1.9.2011

Na zasedání bylo přítomno 8 členů zastupitelstva
Omluveni: Sedlák Václav

Zastupitelstvo obce Nezbavětice
1. Schvaluje za ověřovatele zápisu pí. Šlajerovou a p. Dudka a za členy návrhové komise
p. Sedláka Libora a p. Tomanu.
2. Schvaluje doplnění programu zasedání o bod „Zpráva o činnosti Mikroregionu
Radyně a projednání návrhu změny programového dodatku mikroregionu“ a schvaluje
upravený program zasedání jako takový.
3. Bere na vědomí kontrolu usnesení z minulého zasedání
4. Bere na vědomí zprávu o průběhu oprav v objektu pohostinství
5. Bere na vědomí zprávu k realizaci inženýrských sítí v obytné zóně
6. Bere na vědomí nabídky zhotovitelů zkušebního vrtu a schvaluje návrh na uzavření
smlouvy s firmou Studnařství H&T.
7. Bere na vědomí zprávu finančního výboru a jeho doporučení schválit rozpočtové
opatření č. 4/2011.
8. Schvaluje návrh rozpočtového opatření č.4/2011
9. Bere na vědomí zprávu o činnosti Mikroregionu Radyně schvaluje návrh úpravy
Programového dodatku mikroregionu.
V Nezbavěticích dne 1.9.2011

……………………………….
Sedlák Libor
místostarosta

……………………………….
Vyskočil Jan
starosta

Výpis usnesení
ze zasedání 09/2011 zastupitelstva obce Nezbavětice
konaného dne 6.10.2011

Na zasedání bylo přítomno 7 členů zastupitelstva
Omluveni: Macourek Vladislav, Tomana Vladimír

Zastupitelstvo obce Nezbavětice
1. Schvaluje za ověřovatele zápisu Sedláka Václava a Andrlíkovou Gabrielu a za členy
návrhové komise p. Sedláka Libora a Šlajerovou Markétu.
2. Schvaluje doplnění programu zasedání o následující body:
• (12) Projednání dodatku k veřejnoprávní smlouvě o výkonu přenesené
působnosti na úseku evidence obyvatel
• (13) Prezentace návrhu zadání nového územního plánu obce
• (14) Zpráva ke zřízení rozvodů NN, veřejného osvětlení a chráničky datového
kabelu v obytné zóně
Dále zastupitelstvo schvaluje sloučení bodů 11 a 12 navrženého programu zasedání v
jediný: (11) „Hospodaření v obecních lesích“.
3. Schvaluje program zasedání po změnách.
4. Bere na vědomí kontrolu usnesení z minulého zasedání
5. Bere na vědomí prezentaci pasportu stávající dešťové kanalizace
6. Schvaluje pořízení projektu pro územní rozhodnutí a stavební povolení k rekonstrukci
části kanalizační stoky vedoucí od požární nádrže Roupín až k výusti do vodoteče
(kat.č. 603/5). Zhotovitel PD nebyl zatím vybrán.
7. Schvaluje záměr žádosti na dotaci z Programu rozvoje venkova týkající se opravy
střechy kulturního zařízení, maximální náklady zúčtovatelné v příštím fiskálním
období ve výši 14 tisíc Kč a ukládá starostovi zajištění vypracování podkladů a podání
žádosti v řádném termínu.
8. Bere na vědomí zprávu o probíhajícím prodeji pozemků kat.č 271 a 656 Pozemkovým
fondem, příčiny neúčasti obce v nabídkovém řízení a schvaluje účast ve veřejné
dražbě, bude-li později vyhlášena. Dále schvaluje nejvyšší možnou nabídkovou cenu
za m2.
9. Schvaluje zřízení věcného břemene na parcele kat.č. 638/1 ve prospěch společnosti
ČEZ Distribuce za účelem instalace přípojky NN elektro pro parcelu kat.č. 44/8.

10. Schvaluje bezúplatný převod majetku Mikroregionu Radyně pořízeného v rámci
společného projektu „Nákup vybavení pro zásahové jednotky SDH obcí MiR“ do
majetku obce Nezbavětice.
11. Schvaluje účast obce ve společném projektu MiR pro rok 2012 týkajícím se úpravy
veřejných prostranství a schvaluje spoluúčast v poměrné výši nejméně 40% z
uskutečněných celkových výdajů v obci v rámci projektu, nejvýše však 45 tisíc Kč.
12. Bere na vědomí zprávu starosty o lesnických pracích aktuálně prováděných.
13. Schvaluje dodatek č.1 k veřejnoprávní smlouvě o výkonu přenesené působnosti na
úseku evidence obyvatel s obcí Šťáhlavy.
14. Ukládá starostovi předložit na příštím zasedání kalkulaci nákladů na zřízení a provoz
služby Czech Point v obci.
15. Bere na vědomí zprávu k průběhu pořizování nového územního plánu a stávající znění
jeho zadání.
16. Bere na vědomí zprávu starosty a místostarosty k průběhu zřízení přípojek NN,
rozvodů veřejného osvětlení a položení chráničky pro datový kabel v plánované
obytné zóně.

V Nezbavěticích dne 6.10.2011

……………………………….
Ing. Libor Sedlák
místostarosta

……………………………….
Ing. Jan Vyskočil
starosta

Výpis usnesení
ze zasedání 10/2011 zastupitelstva obce Nezbavětice
konaného dne 15.12.2011

Na zasedání bylo přítomno 6 členů zastupitelstva
Omluveni: Macourek Vladislav, Šlajerová Markéta, Sedlák Václav

Zastupitelstvo obce Nezbavětice
1. Schvaluje za ověřovatele zápisu p. Dudka Martina a Štepánka Jindřicha a za členy
návrhové komise p. Sedláka Libora a Tomanu Vladimíra.
2. Schvaluje program zasedání.
3. Bere na vědomí zprávu starosty.
4. Bere na vědomí zprávu předsedy kontrolního výboru o činnosti výboru v roce 2011.
5. Bere na vědomí zprávu pí. Krásné k plnění schváleného rozpočtu v roce 2011.
6. Schvaluje rozpočtové opatření č. 6.
7. Bere na vědomí zprávu předsedkyně finančního výboru o činnosti výboru v roce 2011
a stanovisko výboru k návrhu rozpočtu.
8. Schvaluje navrženou změnu v podobě projektu vodovodu a rekonstrukce kanalizace.
9. Schvaluje Ing. Miloslava Bradu jakožto zhotovitele projektu vodovodu a kanalizace
dle jím předložené nabídky a ukládá starostovi uzavřít s Ing. Bradou smlouvu o dílo.
10. Bere na vědomí zprávu z jednání výboru pro lesní hospodářství a schvaluje
doporučení výboru ohledně ustanovení pana Fr. Bočana novým lesním hospodářem.
11. Schvaluje plán práce v obecních lesích pro rok 2012 a ukládá starostovi uzavřít
smlouvu o dílo s p. Bočanem.
12. Schvaluje úpravu zveřejněného rozpočtu, přesun z 26 tisíc Kč z položky 1039 (Ostatní
záležitosti lesního hospodářství) na položku 3392 (Činnost kulturního domu).
Schvaluje rozpočet na rok 2012 po úpravách.
13. Bere na vědomí zprávu starosty o jednání s fy Rumpold, dle kterého se v příštím roce
cena svozu odpadu nebude měnit. Schvaluje návrh ponechat v platnosti stávající
vyhlášku o poplatku za komunální odpad vznikající na území obce.

14. Schvaluje záměr pronájmu pozemku kat.č. 116 (ZE) k instalaci reklamní plochy za 9
tisíc Kč ročně a ukládá starostovi uzavřít v tomto smyslu smlouvu s firmou STK
Blovice.
15. Schvaluje revokaci usnesení ze dne 18.11.2011 o zřízení rezervy pro nenadálé a
havarijní výdaje a nahrazuje jej usnesením novým. Do návrhu rozpočtu obce bude
každoročně v paragrafu 6171 v položce „Nespecifikované rezervy“ zahrnuta suma ve
výši 50 tisíc Kč určená pro pokrytí nenadálých a havarijních výdajů. Využití těchto
prostředků je svěřeno starostovi obce, či zastupujícímu místostarostovi, a podléhá
kontrole finančního výboru. Zprávu o využití prostředků z této rozpočtové kapitoly
předkládá starosta alespoň jednou ročně finančnímu výboru.
16. Schvaluje za členy inventarizační komise p. Dudka Martina, pí. Šlajerovou Markétu,
p. Tomanu Vladimíra, Hofrichtera Radima a Sedláka Josefa.

V Nezbavěticích dne 15.12.2011

……………………………….
Ing. Libor Sedlák
místostarosta

……………………………….
Ing. Jan Vyskočil
starosta

Výpis usnesení
ze zasedání 11/2012 zastupitelstva obce Nezbavětice
konaného dne 2.února 2012

Na zasedání bylo přítomno 7 členů zastupitelstva
Omluveni: Sedlák Libor, Štěpánek Jindřich

Zastupitelstvo obce Nezbavětice
1. Schvaluje za ověřovatele zápisu pí. Šlajerová a p. Tomana a za členy návrhové komise
pí. Andrlíková a p. Dudek.
2. Schvaluje změnu pořadí jednotlivých bodů zasedání, kdy projednání zadání ÚP je
přesunuto před položku Různé, doplnění o bod „Informace k dotacím z Programu
stabilizace a obnovy venkova“ a schvaluje pozměněný program zasedání jako celek.
3. Bere na vědomí zprávu k digitalizaci katastru obce.
4. Schvaluje navrženou úpravu seznamu pomístních názvů.
5. Bere na vědomí zprávu o připravovaných projektech Mikroregionu Radyně pro rok
2012.
6. Schvaluje záměr podat žádost o dotaci na vyhotovení územního plánu a ukládá
starostovi vyřízení žádosti v termínu stanoveném Krajským úřadem.
7. Bere na vědomí zprávu o projednání návrhu zadání Územního plánu Nezbavětice,
která je přílohou zápisu ze zasedání.
8. Schvaluje dle § 47 odst. 5 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním
řádu (dále jen stavební zákon) zadání Územního plánu Nezbavětice upravené dle § 47
odst. 4 stavebního zákona. Toto zadání je přílohou zápisu ze zasedání.

9. Ukládá nezpracovávat koncept Územního plánu Nezbavětice (§ 47 odst. 5) stavebního
zákona.
10. Ukládá starostovi obce jako pověřenému zastupiteli podle stavebního zákona zajistit
zpracování návrhu Územního plánu Nezbavětice.

V Nezbavěticích dne 2.2.2012

……………………………….
Ing. Libor Sedlák
místostarosta

……………………………….
Ing. Jan Vyskočil
starosta

Výpis usnesení
ze zasedání 12/2012 zastupitelstva obce Nezbavětice
konaného dne 22.března 2012

Na zasedání bylo přítomno 6 členů zastupitelstva
Omluveni: Andrlíková Gabriela, Sedlák Václav, Štěpánek Jindřich

Zastupitelstvo obce Nezbavětice
1. Schvaluje za ověřovatele zápisu pí. Šlajerovou a p. Dudka a za členy návrhové komise
p. Sedláka Libora a p. Tomanu.
2. Schvaluje vypuštění bodu č. 8 „Průběh oprav a návrh rozšíření veřejného osvětlení“
navrženého z pořadu jednání a schvaluje pozměněný program zasedání jako celek.
3. Bere na vědomí kontrolu usnesení z předchozích zasedání.
4. Bere na vědomí zprávu o dotacích z Programu stabilizace a obnovy venkova a ukládá
starostovi uzavřít smlouvu s Krajským úřadem v rámci dotačního titulu C – územní
plány obcí.
5. Schvaluje záměr opravy místní komunikace „Na Šúsce“ a ukládá starostovi zajistit
realizaci v nejbližším vhodném termínu.
6. Zamítá žádost o pronájem obecních pozemků za účelem pěstování rychle rostoucích
dřevin podanou firmou SPCH s.r.o.
7. Schvaluje návrh rozpočtového opatření č. 1.
8. Bere na vědomí zprávu o přípravě společného projektu Mikroregionu Radyně a
souvisejícím získání územního souhlasu k výstavbě autobusové čekárny na návsi.
9. Bere na vědomí zprávu o přípravě realizace projektu „Revitalizace areálu sportoviště“,

na němž obec spolupracuje s SK Nezbavětice, a schvaluje zřízení prodejního pultu v
přístřešku ve variantě vnitřní.

V Nezbavěticích dne 22.3.2012

……………………………….
Ing. Libor Sedlák
místostarosta

……………………………….
Ing. Jan Vyskočil
starosta

Výpis usnesení
ze zasedání 13/2012 zastupitelstva obce Nezbavětice
konaného dne 10.května 2012

Na zasedání bylo přítomno 5 členů zastupitelstva
Omluveni: Sedlák Václav, Tomana Vladimír
Neomluveni: Macourek Vladislav

Zastupitelstvo obce Nezbavětice
1. Schvaluje za ověřovatele zápisu Dudka Martina a Andrlíkovou Gabrielu a Sedláka
Libora a Šlajerovou Markétu za členy návrhové komise.
2. Schvaluje navržený program zasedání.
3. Bere na vědomí kontrolu usnesení z předchozího zasedání.
4. Schvaluje smlouvu o výpůjčce části pozemku 638/1 Mikroregionu Radyně.
5. Schvaluje návrh na změnu umístění zastávky linky 440582-9 (spoj v 7:00 do Plzně) a
440581-12 (spoj ve 13:00 do Plzně), aby bylo pro nástup možno využít stávající
autobusové čekárny u č.p. 18.
6. Schvaluje návrh na pojištění veřejného pohřebiště proti krádeži a vandalismu a
odpovídající zvýšení ročního nájemného o 45 Kč z jednoho hrobového místa.
7. Bere na vědomí informace k připravované digitalizaci katastru nemovitostí.
8. Bere na vědomí stávající podobu návrhu územního plánu obce zpracovaného firmou
Urbioprojekt.

V Nezbavěticích dne 10.5.2012

……………………………….
Ing. Jan Vyskočil
starosta

……………………………….
Ing. Libor Sedlák
místostarosta

Výpis usnesení
ze zasedání 14/2012 zastupitelstva obce Nezbavětice
konaného dne 29.června 2012

Na zasedání bylo přítomno 6 členů zastupitelstva
Omluveni: Sedlák Libor, Šlajerová Markéta, Štěpánek Jindřich

Zastupitelstvo obce Nezbavětice
1. Schvaluje za ověřovatele zápisu pí. Gabrielu Andrlíkovou a p. Vladislava Macourka a
dále schvaluje p. Sedláka Václava a p. Dudka Martina za členy návrhové komise.
2. Schvaluje doplnění programu o bod „Projednání návrhu změny Projektu revitalizace
sportovního areálu“ a upravený program jako celek.
3. Bere na vědomí kontrolu usnesení z předchozích zasedání za období dvanácti měsíců.
4. Schvaluje bez výhrad návrh Závěrečného účtu za rok 2011.
5. Bere na vědomí zprávu nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření
obce za rok 2011 konstatující, že auditor neshledal v hospodaření obce žádné
materiální nedostatky.
6. Ukládá kontrolnímu výboru, aby do konce tohoto roku předložil zastupitelstvu zprávu
o plnění doporučení auditora ze strany obce.
7. Bere na vědomí záměr rekonstrukce střechy pohostinství.
8. Schvaluje složení hodnotící komise nabídek od zhotovitelů nové střechy v
následujícím personálním složení: G.Andrlíková, M.Dudek, V.Sedlák, J.Vyskočil
9. Bere na vědomí zprávu o přípravě projektu vodovodu a rekonstrukce dešťové
kanalizace.
10. Schvaluje návrh smlouvy s firmou O2 Telefónica ve věci realizace přeložky
sdělovacího vedení v ulici k obecnímu úřadu, jejíž projekt bude součástí projektu
vodovodu a kanalizace.
11. Schvaluje smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemena s firmou ČEZ
Distribuce a.s. zajišťující zřízení přípojky budoucího rodinného domu na parcele kat.č.
4/2.
12. Bere na vědomí připomínky uplatněné obcí k návrhu územního plánu, jak jej
vypracoval Ing. P.Tauš z firmy Urbioprojekt.

13. Schvaluje snížení nabídkové ceny prodávaných pozemků k výstavbě na 990 Kč/m2 a
dále ukládá starostovi, aby zajistil instalaci odpovídající reklamní plochy v dané
lokalitě.
14. Schvaluje úpravu projektu revitalizace hřiště ve věci provedení oplocení areálu a
příslušné zvýšení příspěvku SK Nezbavětice.
15. Volí předsedkyni finančního výboru G.Andrlíkovou za správce rozpočtu.
16. Bere na vědomí zprávu finančního výboru k návrhu rozpočtového opatření č.2 a
doporučení finančního výboru zahrnout do tohoto opatření náklady spojené s opravou
střechy pohostinství.
17. Schvaluje návrh rozpočtového opatření č.2 ve variantě vyčleňující prostředky na
opravu střechy pohostinství.

V Nezbavěticích dne 29.6.2012

……………………………….
Ing. Jan Vyskočil
starosta

……………………………….
Ing. Libor Sedlák
místostarosta

Výpis usnesení
ze zasedání 15/2012 zastupitelstva obce Nezbavětice
konaného dne 27. září 2012

Na zasedání bylo přítomno 7 členů zastupitelstva
Omluveni: Tomana Vladimír
Neomluveni: Dudek Martin

Zastupitelstvo obce Nezbavětice
1. Schvaluje za ověřovatele zápisu V. Sedláka a M. Šlajerovou a dále schvaluje V.
Macourka a L. Sedláka za členy návrhové komise.
2. Schvaluje doplnění pořadu jednání o bod „Návrh odkoupení pozemků kat. č. 610, 95,
118 a 120 (zjednodušené evidence)“ a pozměněný program jako celek.
3. Bere na vědomí kontrolu plnění usnesení z minulého zasedání.
4. Schvaluje smlouvy o zřízení věcných břemen ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce
týkající se přeložky vedení vysokého napětí a přípojek nízkého napětí pro 13 parcel
realizovaných v průběhu podzimu 2011.
5. Schvaluje návrh na zrušení obecně závazné vyhlášky číslo 2/2005 stanovující
společný školský obvod, která byla nahrazena pozdější vyhláškou 3/2006, a zrušení
vyhlášky 3/2003 o poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj, která již
neodpovídá stávající legislativě. Ukládá starostovi, aby zajistil včasné zveřejnění
příslušných zrušovacích vyhlášek na vývěsní desce a zařadil je k projednání na příštím
zasedání zastupitelstva.
6. Ukládá kontrolnímu výboru, aby předložil návrhy k aktualizaci vyhlášky 1/2003 o
poplatku ze psů, 2/2003 o poplatku za využívání veřejného prostranství a 1/2006 o
nakládání s komunálním odpadem.
7. Bere na vědomí prezentaci projektové dokumentace pro územní řízení vodovodu a
rekonstrukce dešťové kanalizace v obci. Ukládá starostovi zahájit jednání o výkupu
pozemků soukromých osob zasahujících do ulic v obci, jakmile budou k dispozici
podklady ze strany Katastrálního úřadu.
8. Bere na vědomí nabídku pojišťovny Generali k pojištění obecního majetku. Ukládá
starostovi zajistit další dvě srovnatelné nabídky a finančnímu výboru, aby tyto
zhodnotil a předložil své stanovisko zastupitelstvu obce.

9. Ukládá výboru pro lesní hospodářství, aby ve spolupráci s hajným F. Bočanem
předložil do konce roku plán práce v obecních lesích pro sezónu 2013.
10. Bere na vědomí zprávu starosty o možnosti získat do obecního vlastnictví parcely kat.
č. 610, na níž je aktuálně projednávaným návrhem územního plánu umístěna budoucí
čistírna odpadních vod, a parcely kat. č. 95, 118 a 120 nacházející se v těsné blízkosti
intravilánu obce. Schvaluje koupi pozemků 610, 95, 118 a 120 za částku 10 Kč/m2 a
ukládá starostovi zajistit související úkony.

V Nezbavěticích dne 27.9.2012

……………………………….
Ing. Jan Vyskočil
starosta

……………………………….
Ing. Libor Sedlák
místostarosta

Výpis usnesení
ze zasedání 16/2012 zastupitelstva obce Nezbavětice
konaného dne 22. listopadu 2012

Na zasedání bylo přítomno 7 členů zastupitelstva
Omluveni: Tomana Vladimír, Šlajerová Markéta

Zastupitelstvo obce Nezbavětice
1. Schvaluje za ověřovatele zápisu p. Dudka a Štěpánka a dále schvaluje p. Sedláka
Libora a pí. Andrlíkovou za členy návrhové komise.
2. Schvaluje doplnění pořadu jednání o body „Poplatek za svoz komunálního odpadu pro
rok 2013“ a „Projednání pozměňovacích návrhů kontrolního výboru k vyhlášce o
užívání veřejných prostranství a vyhlášce o poplatku ze psů“. Schvaluje pozměněný
program jako celek.
3. Bere na vědomí kontrolu plnění usnesení z minulého zasedání.
4. Schvaluje „Dohodu o ukončení výpůjčky“ části pozemku 638/1 s Mikroregionem
Radyně.
5. Schvaluje návrh nových stanov dobrovolného Svazku obcí Mikroregionu Radyně.
6. Schvaluje návrh rozpočtového opatření č. 3.
7. Bere na vědomí doporučení výboru pro lesní hospodářství a schvaluje jím navržený
plán práce v obecních lesích pro rok 2013 (a výhled pro rok 2014). Ukládá starostovi
zajistit smlouvu o provedení díla s hajným F. Bočanem, který nadále bude poskytovat
také služby odborného lesního hospodáře.
8. Bere na vědomí pozměňovací návrhy kontrolního výboru k vyhláškám o poplatku ze
psů a užívání veřejných prostranství. Ukládá starostovi ve spolupráci s kontrolním
výborem předložit na příštím zasedání definitivní znění těchto vyhlášek na příštím
zasedání.
9. Potvrzuje platnost vyhlášky 1/2010 o poplatku za komunální odpad vznikající na
území obce i pro příští rok 2013, čímž zůstávají výše poplatků pro občany beze
změny. Ukládá starostovi ukončit smluvní vztah s firmou AVE zajišťující svoz
tříděných odpadů a s účinností od ledna roku 2013 uzavřít smlouvu s firmou Becker
Bohemia v témže rozsahu.

10. Ukládá starostovi do 5. prosince 2012 předložit finančnímu výboru návrh rozpočtu na
rok 2013. Dále ukládá finančnímu výboru návrh rozpočtu projednat a na příštím
zasedání předložit svou zprávu včetně případných pozměňovacích návrhů.

V Nezbavěticích dne 22.11.2012

……………………………….
Ing. Libor Sedlák
místostarosta

……………………………….
Ing. Jan Vyskočil
starosta

Výpis usnesení
ze zasedání 17/2012 zastupitelstva obce Nezbavětice
konaného dne 13. prosince 2012
Na zasedání bylo přítomno 6 členů zastupitelstva
Omluveni: Andrlíková Gabriela, Dudek Martin, Macourek Vladimír

Zastupitelstvo obce Nezbavětice
1. Schvaluje za ověřovatele zápisu paní Šlajerovou a pana Sedláka Václava a dále
schvaluje pana Štěpánka a Sedláka Libora za členy návrhové komise.
2. Schvaluje doplnění pořadu jednání o bod „Návrh firmy Osona a.s. k odkupu pozemku
kat.č. 131/2“. Schvaluje pozměněný program jako celek.
3. Bere na vědomí kontrolu plnění usnesení z minulého zasedání.
4. Bere na vědomí zprávu starosty k činnosti obce v roce 2012.
5. Bere na vědomí zprávu kontrolního výboru.
6. Bere na vědomí zprávu finančního výboru k návrhu rozpočtu a vyjádření správce
rozpočtu.
7. Schvaluje návrh rozpočtu na rok 2013.
8. Schvaluje návrh vyhlášky 1/2012 o poplatku ze psů nahrazující dřívější vyhlášku
1/2003 o tomtéž.
9. Schvaluje návrh vyhlášky 2/2012 o místním poplatku za využívání veřejných
prostranství nahrazující dřívější vyhlášku 2/2003 o tomtéž.
10. Zamítá návrh firmy OSONA na odkup pozemku kat.č. 131/2 v k.ú. Nezbavětice.

V Nezbavěticích dne 13.12.2012

……………………………….
Ing. Libor Sedlák
místostarosta

……………………………….
Ing. Jan Vyskočil
starosta

Výpis usnesení
ze zasedání 18/2013 zastupitelstva obce Nezbavětice
konaného dne 21. března 2013
Na zasedání bylo přítomno 6 členů zastupitelstva
Omluveni: Andrlíková Gabriela, Tomana Vladimír, Sedlák Libor
Zastupitelstvo obce Nezbavětice
1. Schvaluje za ověřovatele zápisu p. Sedláka Václava a pí. Šlajerovou Markétu a dále
schvaluje p. Štěpánka Jindřicha a p. Dudka Martina za členy návrhové komise.
2. Schvaluje vyřazení bodu 9 z programu jednání. Schvaluje pozměněný program jako
celek.
3. Bere na vědomí kontrolu plnění usnesení z minulého zasedání.
4. Bere na vědomí zprávu starosty k projektu rekonstrukce dešťové kanalizace a
výstavby vodovodu v obci. Ukládá zajistit průzkum veřejného mínění ve věci
výstavby vodovodu.
5. Bere na vědomí žádost p. Polreicha o prodej parcely kat.č. 47/43 a ukládá starostovi
vyhlásit záměr prodeje tohoto pozemku za cenu 940 Kč/m2.
6. Schvaluje návrh smlouvy o dílo na provedení prací v obecních lesích pro rok 2013 s p.
Františkem Bočanem.
7. Bere na vědomí zprávu k variantám rekonstrukce objektu bývalé kovárny, schvaluje
variantu A (prostá sanace objektu) a ukládá starostovi na příštím zasedání předložit
definitivní rozpočet a návrh smlouvy o dílo.
8. Schvaluje koncept smlouvy o pronájmu sportovního areálu se Sportovním klubem
fotbalu Nezbavětice.
9. Schvaluje záměr koupě pozemku kat. č. 603/30, 368, 528/2, 603/41 a 662/17 v k.ú.
Nezbavětice od pana Oldřicha Krákory za cenu 8 Kč/m2 a ukládá starostovi
zpracování kupní smlouvy a vyřízení všech dalších náležitostí.
V Nezbavěticích dne 21.března 2013

……………………………….
Ing. Libor Sedlák
místostarosta

……………………………….
Ing. Jan Vyskočil
starosta

Výpis usnesení
ze zasedání 19/2013 zastupitelstva obce Nezbavětice
konaného dne 30. května 2013

Na zasedání bylo přítomno 9 členů zastupitelstva

Zastupitelstvo obce Nezbavětice
1. Schvaluje za ověřovatele zápisu pí. Šlajerovou Markétu a p. Macourka Vladislava a
dále schvaluje p. Sedláka Libora a p. Sedláka Václava za členy návrhové komise.
2. Schvaluje navržený program zasedání.
3. Bere na vědomí kontrolu plnění usnesení z minulého zasedání.
4. Bere na vědomí zprávu starosty k podobě návrhu územního plánu po změnách
vyvolaných požadavky KÚPK a novelizací stavebního zákona.
5. Zamítá záměr výstavby úpravný vody a vodovodního řadu v obci dle projektu Ing.
Brady. Přednostně bude realizován projekt rekonstrukce kanalizace.
6. Schvaluje návrh oprav objektu bývalé kovárny, a to odvedení spodních vod od západní
zdi objektu, následnou opravu omítek, zajištění přívodu vody ze studny u č.p. 1,
opravu střechy a opravu elektroinstalace včetně montáže nového osvětlení vnitřních
prostor. Ukládá starostovi zajištění těchto prací do konce měsíce srpna.
7. Schvaluje návrh smlouvy o poskytnutí peněžitého daru ve výši 15 tisíc Kč o.s. Občané
pro Chválenice na pořízení zvonu sv. Martin.
8. Schvaluje návrh dodatku č. 4 smlouvy s o.s. Radynet o pronájmu objektu kulturního
zařízení ze dne 3. 7. 2006 nově stanovující roční nájemné ve výši 28 tisíc Kč.
9. Schvaluje záměr úpravy dopravního značení v obci a ukládá starostovi jeho realizaci
do konce měsíce června.
10. Schvaluje koupi pozemků kat.č. 645/1, 645/5, 57/10, 57/12, 63/64, 660/1 a 660/5 o
celkové výměře 755 m2 za cenu 10 Kč/m2. Ukládá starostovi zajistit veškeré k tomu
potřebné úkony.
11. Schvaluje bezúplatné nabytí pozemkové parcely 643/1 v kat. území Nezbavětice od
ČR – Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových.
12. Bere na vědomí zprávu účetní k plnění příjmové stránky rozpočtu, dále bere na

vědomí zprávu finančního výboru k navrženému rozpočtovému opatření č. 1.
Schvaluje rozpočtové opatření č. 1.

V Nezbavěticích dne 30.května 2013

……………………………….
Ing. Libor Sedlák
místostarosta

……………………………….
Ing. Jan Vyskočil
starosta

Výpis usnesení
ze zasedání 20/2013 zastupitelstva obce Nezbavětice
konaného dne 27. června 2013

Na zasedání bylo přítomno 8 členů zastupitelstva
omluveni: Macourek Vladislav

Zastupitelstvo obce Nezbavětice
1. Schvaluje za ověřovatele zápisu p. Dudka Martina a p. Štěpánka Jindřicha a dále
schvaluje p. Sedláka Libora a pí. Šlajerovou Markétu za členy návrhové komise.
2. Schvaluje doplnění programu o následující body a pozměněný program jako celek:
• Projednání záměru prodeje pozemku kat.č. 47/43 v k.ú. Nezbavětice.
• Revokace usnesení 10/19/2013
• Vyjádření k výzvě obcí Mikroregionu Radyně adresovanému Ředitelství silnic
a dálnic ČR.
3. Bere na vědomí kontrolu plnění usnesení z minulého zasedání.
4. Schvaluje bez výhrad návrh Závěrečného účtu za rok 2012.
5. Bere na vědomí zprávu nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření
obce za rok 2012 konstatující, že auditor neshledal v hospodaření obce žádné
materiální nedostatky.
6. Schvaluje prodej pozemku kat.č. 47/43 panu Václavu Polreichovi, bytem Nade Mží
683/8 Plzeň Skvrňany, za cenu 940 Kč/m2. Ukládá starostovi zajistit veškeré úkony
související s převodem vlastnického práva.
7. Zamítá žádost o prodej pozemku kat.č. 638/16. Ukládá starostovi, aby vyhlásil záměr
pronájmu tohoto pozemku za symbolickou částku 1 Kč jeho současnému uživateli p.
Jaroslavu Dopitovi, bytem náměstí Generála Píky 2095/30, Plzeň.
8. Schvaluje záměr pronájmu části pozemku kat.č. 129/20 o výměře 7 m2 k instalaci
reklamního zařízení ve prospěch pana Šloufa Zdeňka, bytem U Křížku 531, Štáhlavy,
stanovuje výši nájemného na 5000 Kč za rok a ukládá starostovi, aby zajistil
související úkony.

9. Revokuje usnesení číslo 10/19/2013.
10. Schvaluje koupi pozemků kat.č. 645/1, 645/5, 57/10, 57/12, 63/64, 660/1, 660/5,
284/4, 301/5, 415/13, 475/2, 475/3, 662/24, 662/25, 662/35, 672/4 a 675/2 o celkové
výměře 1647 m2 za celkovou cenu 12 110 Kč od pana Švantnera Jaroslava a paní
Švantnerové Evy, bytem Zářivá 213, Radobyčice. Ukládá starostovi zajistit veškeré
úkony související s převodem vlastnického práva.
11. Schvaluje text výzvy obcí Mikroregionu Radyně adresované Ředitelství silnic a dálnic
ČR.
12. Schvaluje koncept žádosti o dotaci na obnovu krajinných struktur a ukládá starostovi
zajistit projekt úprav zeleně v extravilánu obce.
13. Schvaluje návrh opravy kanalizačních vpustí v areálu sportoviště. Ukládá starostovi,
na základě souhlasu správce rozpočtu s kalkulací nákladů, realizovat tento návrh.
14. Bere na vědomí zprávu o průběhu výběrového řízení obcí Mikroregionu Radyně na
centrální nákup pojištění majetku.

V Nezbavěticích dne 27.června 2013

……………………………….
Ing. Libor Sedlák
místostarosta

……………………………….
Ing. Jan Vyskočil
starosta

Výpis usnesení
ze zasedání 21/2013 zastupitelstva obce Nezbavětice
konaného dne 19. září 2013

Na zasedání bylo přítomno 6 členů zastupitelstva
omluveni: Dudek Martin, Šlajerová Markéta, Tomana Vladimír

Zastupitelstvo obce Nezbavětice
1. Schvaluje za ověřovatele zápisu pí. Andrlíkovou Gabrielu a p. Macourka Vladislava a
dále schvaluje p. Sedláka Libora a p. Sedláka Václava za členy návrhové komise.
2. Schvaluje navržený program zasedání.
3. Bere na vědomí kontrolu plnění usnesení z minulého zasedání.
4. Schvaluje kladné stanovisko obce k záměru zdvojení vedení VVN mezi rozvodnami
Přeštice a Chrást.
5. Bere na vědomí změny podoby návrhu územního plánu obce vyvolané aktualizací
Zásad územního rozvoje Plzeňského kraje, a to konkrétně posun koridoru přeložky
silnice I/20 dále od obce západním směrem.
6. Schvaluje zřízení věcného břemena na pozemku kat.č. 638/23, kterým je společnost
ČEZ Distribuce a.s. oprávněna zřídit a provozovat NN přípojku sloužící parcele
rodinnému domu na parcele kat.č. 4/2.
7. Schvaluje zřízení věcného břemena na pozemku kat.č. 638/23, kterým je společnost
ČEZ Distribuce a.s. oprávněna zřídit a provozovat NN přípojku sloužící parcele
rodinnému domu na parcele kat.č. 44/8.
8. Schvaluje návrh nájemní smlouvy se společností AG Produkt a.s.
9. Bere na vědomí zprávu účetní obce k plnění rozpočtu a doporučující stanovisko
finančního výboru k návrhu rozpočtového opatření č.2. Schvaluje rozpočtové opatření
č.2.
10. Schvaluje za členy inventarizační komise p. Sedláka Václava, p. Štěpánka Jindřicha a
p. Tomanu Vladimíra a schvaluje záměr uskutečnění pravidelné inventarizace majetku
obce v říjnu 2013. Ukládá kontrolnímu výboru, aby se seznámil s výsledky
inventarizace.

11. Bere na vědomí zprávu starosty k projektu centrálního nákupu pojištění obcemi
Mikroregionu Radyně. Schvaluje účast obce na tomto projektu. Ukládá kontrolnímu
výboru, aby na příštím zasedání předložil zprávu s doporučením rozsahu nové pojistné
smlouvy.
12. Ukládá finančnímu výboru předložit do konce rozpočtového období návrh rozpočtu na
rok 2014.
13. Schvaluje záměr pronájmu objektu bývalé kovárny, přilehlých budov a dvou
parkovacích míst. Stanovuje minimální roční nájemné ve výši 60 tisíc Kč. Ukládá
starostovi zajistit zveřejnění tohoto záměru.
14. Bere na vědomí žádost Ředitelství silnic a dálnic o povolení ke kácení 12 ks topolu
podél silnice I/20. Ukládá starostovi sjednat náhradní výsadbu v odpovídajícím
rozsahu.

V Nezbavěticích dne 19.září 2013

……………………………….
Ing. Libor Sedlák
místostarosta

……………………………….
Ing. Jan Vyskočil
starosta

Výpis usnesení
ze zasedání 22/2013 zastupitelstva obce Nezbavětice
konaného dne 28. listopadu 2013

Na zasedání bylo přítomno 6 členů zastupitelstva
omluveni: Andrlíková Gabriela, Macourek Vladimír, Štěpánek Jindřich

Zastupitelstvo obce Nezbavětice
1. Schvaluje za ověřovatele zápisu p. Dudka Martina a Sedláka Václava a dále schvaluje
p. Sedláka Libora a pí. Šlajerovou Markétu za členy návrhové komise.
2. Bere na vědomí znění zápisu z předchozího zasedání.
3. Schvaluje vyřazení bodu č. 11 z programu zasedání a jeho náhradu bodem „Projednání
kupní smlouvy ve věci prodeje pozemku 47/43 p. Václavu Polreichovi.“ Schvaluje
upravený program zasedání jako celek.
4. Bere na vědomí kontrolu plnění usnesení z minulého zasedání.
5. Schvaluje navržený rozsah pojištění odpovědnosti a majetku obce, jak byl předložen
kontrolním výborem. Ukládá starostovi na příštím zasedání předložit definitivní návrh
pojistné smlouvy.
6. Schvaluje záměr pojistit soukromé náhrobky nacházející se na místním hřbitově proti
živlu, krádeži a vandalismu v rozsahu 200 tisíc Kč/rok pro každý typ škod. Schvaluje
odpovídající zvýšení nájemného za jedno hrobové místo o 65 Kč/rok. Ukládá
starostovi a účetní obce, aby zajistili soulad mezi tímto usnesením a veškerými nově
uzavíranými nájemními smlouvami na jednotlivá hrobová místa.
7. Zamítá záměr pořízení projektu žádosti o dotaci z OPŽP na revitalizace zeleně podél
polních cest na Škalky, do Houvozu a za hřbitovem.
8. Schvaluje záměr koupě traktoru značky Zetor, typ 5245, od pana Jiřího Kostky za
částku 135 tisíc Kč. Ukládá starostovi zajistit patřičné náležitosti.
9. Bere na vědomí zprávu účetní obce k plnění příjmové stránky rozpočtu a stavu
bankovních účtů obce. Schvaluje návrh rozpočtového opatření č. 3.
10. Schvaluje text kupní smlouvy ve věci prodeje pozemku 47/43 p. Václavu Polreichovi.

11. Ukládá členům výboru pro lesní hospodářství, aby předložili plán práce v obecních
lesích na rok 2014.

V Nezbavěticích dne 28.listopadu 2013

……………………………….
Ing. Libor Sedlák
místostarosta

……………………………….
Ing. Jan Vyskočil
starosta

Výpis usnesení
ze zasedání 23/2013 zastupitelstva obce Nezbavětice
konaného dne 19. prosince 2013

Na zasedání bylo přítomno 7 členů zastupitelstva
omluveni: Štěpánek Jindřich, Tomana Vladimír

Zastupitelstvo obce Nezbavětice
1. Schvaluje za ověřovatele zápisu pí. Andrlíkovou Gabrielu a Šlajerovou Markétu a dále
schvaluje p. Sedláka Libora a Sedláka Václava za členy návrhové komise.
2. Schvaluje záměnu pořadí projednání bodů 7 a 8 navrženého programu zasedání.
Schvaluje doplnění programu o bod „Návrh pojištění obecních lesů proti požáru,
vichřici a škodám způsobeným tíhou sněhu“, a to jako bod 7. Schvaluje program
zasedání po úpravách.
3. Bere na vědomí kontrolu plnění usnesení z předchozího zasedání.
4. Schvaluje dodatek číslo 1 k veřejnoprávní smlouvě o výkonu přenesené působnosti s
Městským úřadem Starý Plzenec.
5. Schvaluje návrh smlouvy s Hasičskou vzájemnou pojišťovnou s těmito úpravami:
• opravu chybně opraveného počtu obyvatel obce, z něhož je počítána cena
pojištění odpovědnosti obce
• roční platby pojistného namísto čtvrtletních
• zdvojnásobit pojistnou částku u pojištění vlastních movitých věcí – čl. 1.5
• odstranit pojištění movitých věcí – čl. 2.1.4
• zrušit spoluúčast podílem ze škody - čl. 2.2.2
6. Schvaluje návrh pojistit obecní les proti požáru za podmínek na vržených HVP a.s., tj.
za cenu 960 Kč ročně.
7. Bere na vědomí zprávu kontrolního výboru.
8. Bere na vědomí výroční zprávu starosty.
9. Bere na vědomí zprávu finančního výboru.

10. Schvaluje rozpočet obce na rok 2014.
11. Potvrzuje platnost obecně závazné vyhlášky č. 1/2010 o poplatku za komunální odpad
vznikající na území obce.
12. Schvaluje návrh obecního znaku ve variantě obsahující motiv kapličky se zvonicí.
Ukládá starostovi podat příslušnou žádost u podvýboru pro heraldiku a vexilologii
Poslanecké sněmovny.

V Nezbavěticích dne 19. prosince 2013

……………………………….
Ing. Libor Sedlák
místostarosta

……………………………….
Ing. Jan Vyskočil
starosta

Výpis usnesení
ze zasedání 24/2014 zastupitelstva obce Nezbavětice
konaného dne 13. února 2014

Na zasedání bylo přítomno 6 členů zastupitelstva
omluveni: Dudek Martin, Šlajerová Markéta, Tomana Vladimír

Zastupitelstvo obce Nezbavětice
1. Schvaluje za ověřovatele zápisu p. Sedláka Václava a Štěpánka Jindřicha a dále
schvaluje p. Sedláka Libora a p. Macourka Vladislava za členy návrhové komise.
2. Schvaluje navržený program zasedání.
3. Bere na vědomí kontrolu plnění usnesení z předchozího zasedání.
4. Schvaluje záměr žádosti o dotaci na výstavbu víceúčelového hřiště a ukládá starostovi,
aby zajistil její podání.
5. Schvaluje návrh strategického rozvojového dokumentu obce.
6. Schvaluje záměr renovace drobných sakrálních staveb v obci a ukládá účetní obce, aby
na příštím zasedání předložila rozpočtové opatření zahrnující náklady díla.
7. Schvaluje návrh plánovací smlouvy s kupcem pozemku kat.č. 47/43.
8. Bere na vědomí zprávu starosty k postupu ŘSD ČR ve věci přípravy přeložky silnice
I/20.
9. Schvaluje záměr koupě části pozemku kat.č 55 a 56 o výměře 115 m2 dle
geometrického plánu zpracovaného Ing. Václavem Mazínem za cenu 250 Kč/m2. Dále
zastupitelstvo souhlasí s úhradou veškerých nákladů s převodem vlastnictví spojených.
10. Schvaluje záměr koupě části pozemku kat.č. 57/6 o výměře 37 m2 dle geometrického
plánu zpracovaného Ing. Václavem Mazínem za cenu 1 Kč. Dále zastupitelstvo
souhlasí s úhradou veškerých nákladů s převodem vlastnictví spojených.

11. Ukládá starostovi zajistit podklady k vyrovnání uliční čáry také u sousedních parcel,
viz usnesení č. 9 a 10, a předložit je zastupitelstvu na nejbližším zasedání.

V Nezbavěticích dne 13. února 2014

……………………………….
Ing. Libor Sedlák
místostarosta

……………………………….
Ing. Jan Vyskočil
starosta

Výpis usnesení
ze zasedání 25/2014 zastupitelstva obce Nezbavětice
konaného dne 20. března 2014

Na zasedání bylo přítomno 8 členů zastupitelstva
omluveni: Dudek Martin

Zastupitelstvo obce Nezbavětice
1. Schvaluje za ověřovatele zápisu pí. Andrlíkovou Gabrielu a pí. Šlajerovou Markétu a
dále schvaluje p. Sedláka Libora a p. Sedláka Václava za členy návrhové komise.
2. Schvaluje vyřazení bodu 11 z navrženého programu jednání, zařazení tématu „Koupě
pozemků soukromých majitelů nacházejících se v ulicích obce“ za stávající bod 8 a
doplnění bodu 9 o projednání zřízení přípojky plynu pro parcelu kat.č. 55. Schvaluje
pozměněný program zasedání jako celek.
3. Bere na vědomí kontrolu plnění usnesení z předchozího zasedání doplněnou o zprávu
účetní k plnění rozpočtu.
4. Schvaluje plán práce v obecních lesích na rok 2014 navržený Výborem pro lesní
hospodářství.
5. Schvaluje koupi lesních pozemků kat.č. 187, 188/1 a 189 o souhrnné výměře v k.ú
Nezbavětice o souhrnné výměře 3,7 ha do obecního vlastnictví za částku 350 tisíc Kč.
Ukládá starostovi zajistit související úkony.
6. Schvaluje návrh směnné smlouvy, jíž se hranice mezi místními komunikacemi a
usedlostí č.p. 2 dle katastru nemovitostí uvádí do souladu se stavem dle linie plotu.
Ukládá starostovi zajistit související úkony.
7. Schvaluje záměr koupě pozemků oddělených geometrickým plánem 223-13/2014
zpracovaným Ing. Václavem Mazínem od parcel kat.č. 57/8, 57/3, 57/2, 57/6, 55 a 56
tak, aby hranice dle katastru nemovitostí odpovídala stavu dle linie plotu, a to za
celkovou částku 48 tisíc Kč. Ukládá starostovi, aby zajistil související úkony.
8. Schvaluje zřízení věcného břemene ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce a.s. v
rozsahu dle projektu přípojky NN elektro pro parcelu kat.č. 55 zpracovaného
společností GA Energo technik s.r.o.

9. Schvaluje záměr realizace plynové přípojky k parcele kat.č. 55 dle projektu
zpracovaného společností „Hana Kubíková, investorská a inženýrská činnost“ a
související smlouvu o právu provést stavbu ve prospěch vlastníků parcely kat.č. 55.
10. Schvaluje pronájem objektu bývalé kovárny č.p. 20 na dobu neurčitou za roční
nájemné 60 tisíc Kč panu Stanislavu Sládkovi, bytem Na břehu 4/38, Plzeň 2.
Podmínkou uzavření nájemní smlouvy je složení zálohy na nájemném ve výši 30 tisíc
Kč.
11. Schvaluje zařazení správního území obce území do působnosti občanského sdružení
MAS Aktivios na období 2014 – 2020.
12. Schvaluje pro výběrová řízení na zhotovitele provizorní přístupové komunikace na
parcele kat.č. 47/33 a rozvodu a výběrové řízení na zhotovitele přípojek 13-ti přípojek
plynu (tamtéž) následující personální složení hodnotící komise: pí. Andrlíková
Gabriela, p. Sedlák Václav, p. Tomana Vladimír.
13. Schvaluje návrh smlouvy mezi obcí a zhotovitelem provizorní příjezdové komunikace
na parcele kat.č. 47/33. Ukládá starostovi uzavřít toto ujednání s vítězem výběrového
řízení stanoveným hodnotící komisí.
14. Bere na vědomí zprávu starosty k průběhu projednání technické studie přeložky I/20 v
úseku kolem obce Losiná.
15. Schvaluje návrh rozpočtového opatření č. 1/2014.

V Nezbavěticích dne 20. března 2014

……………………………….
Ing. Libor Sedlák
místostarosta

……………………………….
Ing. Jan Vyskočil
starosta

Obec Nezbavětice
Nezbavětice 80, 332 04 Nezvěstice, IČ 49180509

Výpis usnesení
ze zasedání 26/2014 zastupitelstva obce Nezbavětice
konaného dne 24. dubna 2014

Na zasedání bylo přítomno 8 členů zastupitelstva
omluveni: Šlajerová Markéta

Zastupitelstvo obce Nezbavětice
1. Schvaluje za ověřovatele zápisu pí. Andrlíkovou Gabrielu a p. Sedláka Václava a dále
schvaluje p. Sedláka Libora a p. Macourka Vladislava za členy návrhové komise.
2. Schvaluje navržený program zasedání.
3. Bere na vědomí kontrolu plnění usnesení z předchozího zasedání doplněnou o zprávu
účetní k plnění rozpočtu.
4. Schvaluje návrh nové smlouvy o zpětném odběru a využití odpadů se společností
Eko-Kom.
5. Schvaluje záměr realizace druhé etapy rekonstrukce objektu bývalé kovárny, zřízení
šatny a toalet.
6. Schvaluje záměr dokončení přístřešku pro diváky v areálu sportoviště, doplnění o
severní stěnu namísto stávajícího provizoria.
7. Schvaluje záměr zahájit zadávací řízení pro výběr zhotovitele 13-ti přípojek plynu a
souvisejícího STL rozvodu na parcele kat.č. 47/33. Za základní hodnotící kritérium
schvaluje cenu bez DPH a ukládá hodnotící komisi následující postup výběru vítěze:
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•

dvoukolová aukce s výběrem nejnižší nabídky, kdy do druhého kola postupují
tři nejlepší uchazeči z kola prvého

8. Bere na vědomí záměr úpravy tanečního povrchu v sále kulturního zařízení lakem
Bona Mega nebo Bona Traffic.
9. Schvaluje návrh rozpočtového opatření č. 2/2014.

V Nezbavěticích dne 24. dubna 2014

……………………………….
Ing. Libor Sedlák
místostarosta

……………………………….
Ing. Jan Vyskočil
starosta
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Výpis usnesení
ze zasedání 27/2014 zastupitelstva obce Nezbavětice
konaného dne 12. června 2014

Na zasedání bylo přítomno 9 členů zastupitelstva
Zastupitelstvo obce Nezbavětice
1. Schvaluje za ověřovatele zápisu pí. Andrlíkovou Gabrielu a Sedláka Václava a dále
schvaluje p. Sedláka Libora a pí. Šlajerovou Markétu za členy návrhové komise.
2. Schvaluje navržený program zasedání.
3. Bere na vědomí kontrolu plnění usnesení z předchozího zasedání doplněnou o zprávu
účetní k plnění rozpočtu.
4. Vydává Územní plán Nezbavětice (grafické a textové části územního plánu jsou
obsahem přílohy č. 1 tohoto usnesení, jež je jeho nedílnou částí).
5. Ukládá starostovi obce zajistit zveřejnění vydaného Územního plánu Nezbavětice
podle § 173 odst. 1 správního řádu.
6. Bere na vědomí zprávu hodnotící komise a její doporučení ve věci výběru zhotovitele
rozvodu a 13-ti přípojek plynu v oblasti pro výstavbu nových rodinných domů.
7. Schvaluje návrh smlouvy o dílo mezi obcí a společností „Martin Šlajs, montáže a
opravy vybraných plynových zařízení, IČ 626 59 430“ na zhotovení přípojek plynu a
souvisejícího STL rozvodu.
8. Schvaluje prodej pozemku kat.č. 47/42 v k.ú. Nezbavětice Ing. Michalu Jagrikovi,
bytem Sokolovská 93, 323 00 Plzeň, a to za cenu 940 Kč/m2. Ukládá starostovi, aby s
panem Jagrikem uzavřel kupní smlouvu ve znění shodném s dřívějším prodejem
sousedícího pozemku 47/43.
9. Zastupitelstvo schvaluje návrh prodeje části pozemku kat.č. 638/23, jež je v
současnosti přihrazena k parcele kat.č. 7/4. (Pro 2, Proti 6, Zdrželi se 1) – návrh nebyl
schválen
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10. Ukládá starostovi vyhlásit záměr obce pronajmout část pozemku kat.č. 638/23, jež je v
současnosti přihrazena k parcele kat.č. 7/4, a to za cenu 1 Kč /měsíc.
11. Schvaluje návrh smlouvy, kterou se zřizuje předkupní právo věcné k pozemku kat.č.
638/8 ve prospěch majitele usedlosti č.p. 2 v Nezbavěticích.
12. Schvaluje personální složení komise pro výběr zhotovitele víceúčelového hřiště v
areálu sportoviště, a to následující: p. Macourek Vladislav, p. Sedlák Václav a pí.
Šlajerová Markéta. Jako výchozí hodnotící kritérium schvaluje cenu díla bez DPH.
Zároveň ukládá hodnotící komisi, aby otevřela druhé kolo výběrového řízení, bude-li
se to jevit jako přínosné.
13. Bere na vědomí nabídky k opravě povrchu parket v sále kulturního zařízení.

V Nezbavěticích dne 12. června 2014

……………………………….
Ing. Libor Sedlák
místostarosta

……………………………….
Ing. Jan Vyskočil
starosta
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Výpis usnesení
ze zasedání 28/2014 zastupitelstva obce Nezbavětice
konaného dne 1. srpna 2014

Na zasedání bylo přítomno 5 členů zastupitelstva
Zastupitelstvo obce Nezbavětice
1. Schvaluje za ověřovatele zápisu p. Sedláka Václava a p. Štěpánka Jinřicha, dále
schvaluje p. Dudka Martina a p. Macourka Vladislava za členy návrhové komise.
2. Schvaluje navržený program zasedání.
3. Bere na vědomí kontrolu plnění usnesení z předchozího zasedání.
4. Schvaluje bez výhrad návrh závěrečného účtu a účetní závěrku za rok 2013.
5. Schvaluje přijetí dotace na podporu jednotek SDH od Krajského úřadu Plzeňského
kraje.
6. Bere na vědomí zprávu hodnotící komise o výběru zhotovitele víceúčelového hřiště a
ukládá starostovi, aby s komisí doporučeným zhotovitelem uzavřel smlouvu o dílo.
7. Schvaluje záměr opravy povrchu parket v sálu kulturního zařízení a za jejího
zhotovitele p. Františka Heferta.
8. Schvaluje návrh smlouvy o spolupráci při realizaci plynárenského zařízení – rozvod
pro RD na parcele kat.č. 47/43 - se společností RWE Gasnet s.r.o.
9. Schvaluje záměr rozšíření plynového rozvodu v ulici pod hřištěm a ukládá starostovi,
aby zajistil přípravu projektové dokumentace.
10. Schvaluje návrh plánovací smlouvy o realizaci inženýrských sítí s kupcem parcely
kat.č. 47/42, p. Michalem Jagrikem (viz usnesení 8/27/2014).
11. Schvaluje prodej parcely určené pro výstavbu rodinných domů kat.č. 47/40 p. Tomáši
Kroupovi, bytem Učňovská 434, Plzeň Křimice, a to za cenu 940 Kč/m2.
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12. Schvaluje návrh vzájemné dohody o opravě hranice mezi obecní parcelou kat.č.
638/23 a parcelou kat.č. 7/4 ve vlastnictví p. Hofrajtra Ladislava. Dále ukládá
starostovi, aby vyhlásil záměr pronájmu zbylé části parcely 638/23, jež je oddělena
stávajícím plotem.
13. Stanovuje cenu části parcely kat.č. 53/3 a sousedních pozemků na 890 Kč/m2. Ukládá
starostovi vyhlásit záměr jejich prodeje za účelem vyrovnání uliční čáry, budou-li
nabyvatelé parcel kat.č. 53/4 a 53/5 mít o vzájemné vypořádání zájem.
14. Ukládá starostovi podat žalobu na vyklizení pozemku kat.č. 638/16.
15. Schvaluje žádost o bezúplatný převod pozemků kat.č. 660/12, 661/4, 661/5, 284/6,
663/7, 663/8, 480/4, 669/2, 669/6, 669/3, 662/13, 671/6, 605/2, 606/2, 605/1, 82/3 a
ukládá starostovi její podání u Státního pozemkového úřadu.

V Nezbavěticích dne 1. srpna 2014

……………………………….
Ing. Libor Sedlák
místostarosta

……………………………….
Ing. Jan Vyskočil
starosta
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Výpis usnesení
ze zasedání 29/2014 zastupitelstva obce Nezbavětice
konaného dne 26. září 2014

Na zasedání bylo přítomno 6 členů zastupitelstva.
Omluveni: Václav Sedlák, Markéta Šlajerová, Jindřich Štěpánek

Zastupitelstvo obce Nezbavětice
1. Schvaluje za ověřovatele zápisu p. Macourka Vladislava a p. Tomanu Vladimíra, dále
schvaluje p. Sedláka Libora a pí. Andrlíkovou Gabrielu za členy návrhové komise.
2. Schvaluje doplnění programu o bod č. 19 s názvem „Vzetí na vědomí vzdání se
odměny člena zastupitelstva“.
3. Schvaluje doplněný program zasedání jako celek.
4. Bere na vědomí souhrnnou zprávu starosty za volební období.
5. Bere na vědomí souhrnnou zprávu finančního výboru.
6. Schvaluje rozpočtový výhled hospodaření obce pro roky 2014 – 2018, jak byl
předložen finančním výborem.
7. Bere na vědomí souhrnnou zprávu kontrolního výboru.
8. Schvaluje zřízení Fondu infrastruktury a investic včetně směrnice č. 01/2014
stanovující jeho účel a pravidla dispozice s prostředky fondu.
9. Schvaluje převod částky 960 tisíc Kč do nově zřízeného Fondu infrastruktury a oprav.
Ukládá účetní obce zajistit příslušné náležitosti.
10. Schvaluje smlouvu se společností Diamatex CS s.r.o. o zajištění mobilních sběrů
použitého textilu.
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11. Schvaluje zprávu výboru pro lesní hospodářství a plán práce v obecních lesích pro
zbytek roku 2014.
12. Schvaluje záměr rozšíření dešťové kanalizace pro připojení domů č.p. 66, 79 a
sousedních parcel v délce 50m. Ukládá starostovi zajistit nabídky alespoň dvou
zhotovitelů a připravit text smlouvy o dílo.
13. Schvaluje prodej části pozemků kat.č. 53/3, 49/13 a 53/1 oddělených pod číslem 53/10
geometrickým plánem č. 227-127/2014 o výměře 266 m2 za cenu 890 Kč/m2 p.
Tomáši Kroupovi, bytem Učňovská 434, Plzeň Křimice.
14. Revokuje usnesení 6/25/2014.
15. Schvaluje záměr směny pozemků oddělených geometrickým plánem 229-075/2014
kat.č. 638/27 a 638/17 za pozemky 694, 40/4, 693/3, 693/2, 40/3 a 40/2. Rozdíl ve
výměře bude vlastníkovi usedlosti č.p. 2 uhrazen peněžně, a to za cenu 100 Kč/m2.
Toto usnesení nahrazuje dřívější usnesení č. 6/25/2014.
16. Schvaluje záměr koupě pozemku kat.č. 645/16 a pozemku kat.č. 11/5 odděleného
geometrickým plánem 228-132/2014 od parcely kat.č. 26 v k.ú. Nezbavětice, a to za
cenu 100 Kč/m2 včetně úhrady daně z nabytí nemovité věci a nákladů vkladu práva do
katastru nemovitostí.
17. Schvaluje záměr pronájmu části parcely kat.č. 638/23 v k.ú. Nezbavětice připlocené k
parcele kat.č. 7/4 o výměře 6m2 p. Ladislavu Hofrajtrovi na dobu neurčitou, a to za
cenu 1 Kč/rok.
18. Předběžně schvaluje návrh smlouvy se společností ReFinHome, kterou se pronajímá
2x200 m2 z pozemků kat.č. 131/2, 131/5 a 129/16 za účelem instalace reklamního
zařízení za cenu 24 000 Kč. Ukládá starostovi, aby vyhlásil příslušný záměr pronájmu
dle zákona o obcích.
19. Schvaluje podání žádosti o bezúplatný převod do vlastnictví obce pozemku kat.č. 592
v k.ú. Nezbavětice u Státního pozemkového úřadu.
20. Schvaluje záměr směny části parcely kat.č. 57/7 v k.ú. Nezbavětice oddělené
geometrickým plánem č. 223-13/2014 za část parcely kat.č. 57/5 tak, aby byla
vyrovnána uliční čára v místě. Rozdíl výměr obou pozemků ve prospěch vlastníka
parcely kat.č. 57/5 bude obci vyrovnán peněžně, a to za cenu 100 Kč/m2.
21. Schvaluje návrh rozpočtového opatření 4/2014.
22. Bere na vědomí vzdání se odměny člena zastupitelstva obcí a výkon fuknce
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předsedkyně finančního výboru ze strany pí Andrlíkové Gabriely k datu 1. července
2014.

V Nezbavěticích dne 26. září 2014

……………………………….
Ing. Libor Sedlák
místostarosta

……………………………….
Ing. Jan Vyskočil
starosta
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Výpis usnesení
z ustavujícího zasedání (č. 1/2014) zastupitelstva obce Nezbavětice
konaného dne 6. listopadu 2014

Na zasedání bylo přítomno 8 členů zastupitelstva.
Omluveni: Ing. Libor Sedlák

Zastupitelstvo obce Nezbavětice
1. Určuje pí Růženu Krásnou za pořizovatele zápisu ze zasedání a p. Sedláka Václava a
Štěpánka Jindřicha za jeho ověřovatele.
2. Schvaluje navržený program zasedání.
3. Stanovuje, že volba do funkcí starosty, místostarosty, předsedů a členů výborů bude
veřejná.
4. Volí do funkce starosty obce Ing. Jana Vyskočila.
5. Volí do funkce místostarosty obce Ing. Libora Sedláka.
6. Volí do funkce předsedy finančního výboru pí Gabrielu Andrlíkovou, za jeho členy pí.
Kateřinu Dubovou a p. Vladislava Macourka.
7. Volí do funkce předsedy kontrolního výboru p. Václava Sedláka, za jeho členy p.
Jindřicha Štěpánka a p. Vladimíra Tomanu.
8. Stanovuje výši odměn pro neuvolněné členy zastupitelstva obce následujícím
způsobem:
• odměny starosty a místostarosty zůstávají v reálném vyjádření shodné jako v
předchozím volebním období, nominálně rostou o kumulovanou inflaci za roky
2010 až 2013 dle Českého statistického úřadu ve výši 8,33 %
• ostatní členové zastupitelstva se odměn za výkon své funkce vzdávají
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9. Schvaluje návrh úprav jednacího řádu zastupitelstva obce a pozměněný jednací řád
jako celek.

V Nezbavěticích dne 6. listopadu 2014

……………………………….
Ing. Libor Sedlák
místostarosta

……………………………….
Ing. Jan Vyskočil
starosta
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Výpis usnesení
ze zasedání č. 2/2014 zastupitelstva obce Nezbavětice
konaného dne 20. listopadu 2014
Na zasedání bylo přítomno 8 členů zastupitelstva.
Omluveni: Tomana Vladimír
Zastupitelstvo obce Nezbavětice
1. Určuje pí Dubovou Kateřinu a p. Sedláka Václava za ověřovatele zápisu a pí.
Andrlíkovou Garielu p. Sedláka Libora za členy návrhové komisi.
2. Schvaluje doplnění bodu „Složení slibu člena zastupitelstva“ do navrženého programu
zasedání a pozměněný program zasedání jako celek.
3. Bere na vědomí zprávu starosty.
4. Zřizuje výbor pro lesní hospodářství pověřený dohledem nad hospodařením v
obecních lesích a stanovuje p. Bešťáka Václava za předsedu výboru a p. Macourka
Vladislava za člena výboru.
5. Pověřuje starostu nebo místostarostu zastupováním obce vůči Mikroregionu Radyně,
jehož je obec členem.
6. Pověřuje starostu nebo místostarostu zastupováním obce vůči Svazku obcí okresu
Plzeň – jih pro odpadové hospodářství, jehož je obec členem a který zajišťuje
každoroční mobilní svozy nebezpečného odpadu.
7. Pověřuje starostu zastupováním obce ve všech jednáních s Magistrátem města Plzně,
odborem stavebně správním, týkajících se stávající územně-plánovací dokumentace,
jejích úprav, anebo příprav územně-plánovací dokumentace nové.
8. Ukládá finančnímu výboru projednat návrh rozpočtu obce na rok 2015 a předložit své
stanovisko k němu na nadcházejícím zasedání.
9. Stanovuje p. Sedláka Josefa, p. Sedláka Václava a p. Vyskočila Martina pro objekt
hasičské zbrojnice, p. Tomanu Vladimíra, pí Krásnou Růženu a p. Bešťáka Václava
pro objekt obecního úřadu a bývalé kovárny a p. Dušana Muellera, p. Štěpánka
Jindřicha a p. Vyskočila Jana pro objekt kulturního zařízení za členy inventarizační
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komise a ukládá jim provést inventarizaci majetku obce do 31.1.2015.
10. Bere na vědomí došlé nabídky k pronájmu garážového stání v objektu kulturního
zařízení Nezbavětice č.p. 70. Ukládá starostovi uzavřít nájemní smlouvu na dobu
neurčitou s p. Bradáčem Josefem, bytem Nezbavětice 35, sjednávající nájemné ve výši
2500 Kč/rok.
11. Bere na vědomí projektovou dokumentaci k rozšíření kanalizace pro připojení parcel
kat.č. 49/5, 49/6, 55 a 56, 53/5. Ukládá starostovi předložit v nejbližším možném
termínu k projednání nabídky alespoň dvou zhotovitelů díla a dodavatelů materiálu.
12. Stanovuje jednorázový poplatek ve výši 5000 Kč za připojení na dešťovou kanalizaci
v majetku obce, který se vztahuje k připojení k nově zřizovaným nebo
rekonstruovaným stokám.
13. Stanovuje jednorázový poplatek za druhou a každou další přípojku na dešťovou
kanalizaci v majetku obce ve výši skutečných nákladů jejího zřízení.
14. Schvaluje koncept smlouvy o spolupráci s budoucím stavebníkem na parcele kat.č.
63/54, kterou se obec zavazuje zřídit v roce 2015 rozšíření plynového řadu pro
napojení uvedené parcely a stavebník se zavazuje uhradit polovinu investičních
nákladů, nanejvýše však 45 tisíc Kč.
15. Ukládá starostovi předložení kalkulace nákladů odkalení rybníčku nad Roupínem.
16. Odkládá projednání nájemní smlouvy se společností RefinHome ve věci umístění
reklamního zařízení na parcelách kat.č. 131/2 a 129/16 až do chvíle, kdy řečená
společnost bude mít k dispozici svolení stavebního úřadu s instalací zařízení.

V Nezbavěticích dne 20. listopadu 2014

……………………………….
Ing. Libor Sedlák
místostarosta

……………………………….
Ing. Jan Vyskočil
starosta
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Výpis usnesení
ze zasedání č. 3/2014 zastupitelstva obce Nezbavětice
konaného dne 11. prosince 2014
Na zasedání bylo přítomno 8 členů zastupitelstva.
Omluveni: Václav Sedlák

Zastupitelstvo obce Nezbavětice
1. Určuje p. Václava Bešťáka a p. Vladimíra Tomanu za ověřovatele zápisu a p. Libora
Sedláka a p. Vladislava Macourka za členy návrhové komise.
2. Schvaluje program zasedání.
3. Bere na vědomí kontrolu usnesení z předchozího zasedání.
4. Potvrzuje platnost obecně závazné vyhlášky č. 1/2010 o poplatku za komunální odpad
vznikající na území obce.
5. Bere na vědomí návrh připravované změny tras autobusových linek a jízdních řádů na
Chválenicku a bere na vědomí k němu vznesené připomínky, konkrétně požadavek na
zajíždění linky 439 do obce a posun ranního spoje linky 422 ze 6:36 na 6:49 hodin.
6. Schvaluje záměr odbahnění rybníčku a ukládá starostovi jeho realizaci v průběhu
ledna a února 2015. Financování bude zajištěno z rezervního fondu.
7. Bere na vědomí nabídky dodavatelů materiálu a zhotovitelů prodloužení kanalizace
pro připojení parcel kat.č. 49/5, 49/6, 55 a 56, 53/5. Ukládá starostovi požádat
oslovené firmy o zlepšení nabídek a předložit je znovu na příštím zasedání.
8. Schvaluje prodloužení platnosti zprostředkovatelské smlouvy s realitní kanceláří
Arkadia, avšak bez ustanovení o exkluzivním zastoupení. Ukládá starostovi uzavřít
zprostředkovatelskou smlouvu za stejných podmínek i s jinou realitní kanceláří.
9. Bere na vědomí záměr pořízení závěsného sypače na sůl a sněhové radlice.
10. Zamítá záměr přesunu kanceláře obecního úřadu do objektu místního pohostinství.
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11. Schvaluje rozpočtové opatření č. 5/2014.
12. Bere na vědomí zprávu finančního výboru k návrhu rozpočtu a schvaluje rozpočet
obce na rok 2015.

V Nezbavěticích dne 11. prosince 2014

……………………………….
Ing. Libor Sedlák
místostarosta

……………………………….
Ing. Jan Vyskočil
starosta
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Výpis usnesení
ze zasedání č. 4/2015 zastupitelstva obce Nezbavětice
konaného dne 5. února 2015
Na zasedání bylo přítomno 8 členů zastupitelstva.
Omluveni: Vladimír Tomana

Zastupitelstvo obce Nezbavětice
1. Určuje p. Macourka Vladislava a p. Sedláka Václava za ověřovatele zápisu a p.
Sedláka Libora a pí Dubovou Kateřinu za členy návrhové komise.
2. Schvaluje doplnění programu o body „Zpráva o výsledcích inventarizace majetku
obce“, „Odpadové hospodářství“ a „Nákup pozemků kat.č. 520, 603/11, 603/18,
603/27, 605/3, 619/10 a 662/31 v k.ú. Nezbavětice“.
3. Schvaluje doplněný program zasedání jako celek.
4. Bere na vědomí kontrolu usnesení z předchozího zasedání.
5. Bere na vědomí zprávu účetní o hospodaření obce.
6. Bere na vědomí zprávu o výsledcích inventarizace majetku obce.
7. Stanovuje jako zhotovitele rozšíření dešťové kanalizace za účelem připojení parcel
kat.č. 49/5, 49/6, 55 a 56, 53/5 v k.ú. Nezbavětice společnost Kanalizace a vodovody
Starý Plzenec a.s.. Ukládá starostovi uzavřít smlouvu o dílo a předložit ji k projednání
na příštím zasedání. Ukládá účetní obce zahrnout náklady akce do návrhu
rozpočtového opatření č. 1/2015 a předložit tento návrh k projednání na příštím
zasedání.
8. Schvaluje / zamítá záměr vypracovat projekt na dotaci z Operačního programu životní
prostředí na úpravu prostor kolem polní cesty ke Škalkám. Ukládá starostovi zajistit
nezbytné podklady, vypracování projektu a podání žádosti o dotaci.
9. Schvaluje účast obce ve společném projektu Mikroregionu Radyně na obnovu
drobných památek za účelem provedení úprav terénu kolem kapličky na návsi.
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10. Bere na vědomí zprávu o zpracování žádosti o vydání bývalých polních cest a dalších
pozemků z majetku Státního pozemkového úřadu privatizací nebo bezúplatným
převodem.
11. Bere na vědomí výsledky srovnání nákladů na svoz a likvidaci odpadů v obcích
Mikroregionu Radyně a zprávu starosty o nových povinnostech obce vyvolaných
novelou zákona o odpadech.
12. Schvaluje nákup pozemků kat.č. 520, 603/11, 603/18, 603/27, 605/3, 619/10 a 662/31
v k.ú. Nezbavětice za cenu 10 Kč/m2 od stávajícího majitele. Ukládá starostovi vyřídit
potřebné náležitosti.
13. Schvaluje plán finančních kontrol na rok 2015.

V Nezbavěticích dne 5. února 2015

……………………………….
Ing. Libor Sedlák
místostarosta

……………………………….
Ing. Jan Vyskočil
starosta
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Výpis usnesení
ze zasedání č. 5/2015 zastupitelstva obce Nezbavětice
konaného dne 19. března 2015
Na zasedání bylo přítomno 8 členů zastupitelstva.
Omluveni: Václav Sedlák

Zastupitelstvo obce Nezbavětice
1. Určuje pí. Kateřinu Dubovou a p. Vladislava Macourka za ověřovatele zápisu a p.
Sedláka Libora a pí Gabrielu Andrlíkovou za členy návrhové komise.
2. Schvaluje doplnění programu o bod „Dovolba člena Výboru pro lesní hospodářství“ a
rozšíření bodu „Smlouva o smlouvě budoucí nájemní se společností RWE Distribuce
a.s. k plynovému řadu v ulici pod hřištěm“ o výběr zhotovitele tohoto díla.
3. Schvaluje doplněný program zasedání jako celek.
4. Bere na vědomí kontrolu usnesení z předchozího zasedání.
5. Volí p. Ladislava Loukotu za člena Výboru pro lesní hospodářství.
6. Schvaluje plán a rozpočet prací v obecních lesích na rok 2015.
7. Schvaluje prodej pozemku kat.č. 47/41 v k.ú. Nezbavětice paní Vladislavě Fránové,
narozené dne 5.1.1974, bytem Kreuzmannova 19, Plzeň, a to za cenu 940 Kč/m2.
8. Schvaluje Smlouvu o podmínkách napojení, o spolupráci a součinnosti při realizaci
plynárenského zařízení a o smlouvě budoucí nájemní se společností RWE Distribuce
ve věci rozšíření plynového řadu v ulici pod hřištěm za účelem připojení parcely kat.č.
63/54 a sousedících.
9. Ukládá starostovi požádat p. Martina Šlajse, uchazeče o zhotovení rozšíření
plynovodu v ulici pod hřištěm, o zlepšení nabídky. A to nejpozději do dubnového
zasedání, kdy bude vybrán zhotovitel díla.
10. Schvaluje návrh nevýhradní zprostředkovatelské smlouvy se společností ABJ reality
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s.r.o. na zprostředkování prodeje stavebních pozemků.
11. Zamítá návrh společnosti ČSAD a.s. na zajíždění noční linky N92 do obce.
12. Schvaluje dar 44 tisíc Kč ve prospěch Sportovního klubu fotbalu Nezbavětice jako
mimořádný příspěvek na pořízení nového travního traktoru. Ukládá starostovi uzavřít
příslušnou darovací smlouvu.
13. Bere na vědomí zprávu účetní o hospodaření obce.
14. Schvaluje rozpočtové opatření č. 1/2015.
15. Ukládá účetní obce, aby úhrada částky 446,5 tisíce Kč na rozšíření dešťové kanalizace
pro napojení domů č.p. 66, 79 a sousedících parcel a částky 123 tisíc Kč na rozšíření
plynového řadu v ulici pod hřištěm byla provedena z Fondu infrastruktury a investic.

V Nezbavěticích dne 19. března 2015

……………………………….
Ing. Libor Sedlák
místostarosta

……………………………….
Ing. Jan Vyskočil
starosta
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Výpis usnesení
ze zasedání č. 6/2015 zastupitelstva obce Nezbavětice
konaného dne 29. dubna 2015
Na zasedání bylo přítomno šest členů zastupitelstva.
Omluveni: Andrlíková Gabriela, Sedlák Václav, Tomana Vladimír

Zastupitelstvo obce Nezbavětice
1. Určuje pí Dubovou Kateřinu a p. Štěpánka Jindřicha za ověřovatele zápisu a p.
Sedláka Libora a p. Macourka Vladislava za členy návrhové komise.
2. Schvaluje navržený program zasedání.
3. Bere na vědomí kontrolu usnesení z předchozího zasedání.
4. Bere na vědomí informace k předběžnému geotechnickému průzkumu k dokumentaci
pro územní rozhodnutí přeložky silnice I/20.
5. Schvaluje zřízení věcného břemena na pozemku kat.č. 63/42 v rozsahu dle
geometrického plánu č. 233-33/2015 zpracovaného Ing. Václavem Mazínem.
6. Schvaluje pana Šlajse Martina IČ 62659430 za zhotovitele projektu „Prodloužení
středotlakého plynovodu a domovní přípojky pro pozemek parc.č. 63/54 v
Nezbavěticích“ za navrženou cenu 107.232,- Kč bez DPH.
7. Schvaluje uzavření zprostředkovatelské smlouvy se společností M&M reality ve věci
prodeje stavebních pozemků za podmínek shodných nebo lepších s podmínkami
stávajících zprostředkovatelských smluv.
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8. Schvaluje návrh a rozpočet úprav v areálu sportoviště v souvislosti s dokončením
víceúčelového hřiště.
9. Schvaluje rozpočtové opatření č. 2/2015.

V Nezbavěticích dne 29. dubna 2015

……………………………….
Ing. Libor Sedlák
místostarosta

……………………………….
Ing. Jan Vyskočil
starosta
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Výpis usnesení
ze zasedání č. 7/2015 zastupitelstva obce Nezbavětice
konaného dne 25. června 2015
Na zasedání bylo přítomno 7 členů zastupitelstva.
Omluveni: Andrlíková Gabriela, Tomana Vladimír

Zastupitelstvo obce Nezbavětice
1. Určuje p. Václava Sedláka a p. Václava Bešťáka za ověřovatele zápisu a p. Libora
Sedláka a p. Jindřicha Štěpánka za členy návrhové komise.
2. Schvaluje doplnění programu zasedání o bod „Projednání závěrečného účtu
hospodaření Mikroregionu Radyně za rok 2014“ a doplněný program jako celek.
3. Bere na vědomí kontrolu usnesení z předchozího zasedání a informace účetní o
průběžném plnění rozpočtu obce.
4. Uzavírá projednání závěrečného účtu obce Nezbavětice za rok 2014 schválením
celoročního hospodaření obce bez výhrad.
5. Schvaluje účetní uzávěrku obce za rok 2014.
6. Schvaluje návrh smlouvy o narovnání ve věci vlastnictví pozemku kat.č. 638/16 s
majitelem sousedního pozemku kat.č. 42/1. Ukládá starostovi vyřízení nezbytných
náležitostí.
7. Bere na vědomí zprávu o hospodaření v obecních lesích.
8. Schvaluje návrh úpravy svozového místa pro tříděné odpady na parcele kat.č. 638/23,
jmenovitě odstranění současných betonových panelů a jejich náhradu
asfaltobetonovým povrchem. Ukládá starostovi provedení tohoto díla.
9. Schvaluje drobné opravy povrchu komunikace před objektem pohostinství a podél
rybníka na návsi. Ukládá starostovi zajistit provedení díla.
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10. Schvaluje účast obce ve společném projektu Mikroregionu Radyně na obnovu
drobných sakrálních památek.
11. Schvaluje směnnou smlouvu, jíž obec nabude pozemek kat.č. 82/7 výměnou za část
pozemku kat.č. 82/12 vymezenou geometrickým plánem číslo 0222-071/2013 jako
parcela kat.č. 82/14 bez dalšího peněžitého plnění. Ukládá starostovi vyřízení
nezbytných náležitostí.
12. Schvaluje přijetí dotace na rekonstrukci stoky dešťové kanalizace od Krajského úřadu
Plzeňského kraje (č. žádosti 035PA00296) ve výši 300 tisíc Kč a ukládá starostovi
uzavření smlouvy o poskytnutí dotace.
13. Bere na vědomí závěrečný účet Mikroregionu Radyně za rok 2014.

V Nezbavěticích dne 25. června 2015

……………………………….
Ing. Libor Sedlák
místostarosta

……………………………….
Ing. Jan Vyskočil
starosta
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Výpis usnesení
ze zasedání č. 8/2015 zastupitelstva obce Nezbavětice
konaného dne 24. září 2015

Na zasedání bylo přítomno 6 členů zastupitelstva.
Omluveni: Andrlíková Gabriela, Dubová Kateřina, Tomana Vladimír

Zastupitelstvo obce Nezbavětice
1. Určuje p. Václava Bešťáka a p. Vladislava Macourka za ověřovatele zápisu a p. Libora
Sedláka a p. Václava Sedláka za členy návrhové komise.
2. Schvaluje navržený program zasedání.
3. Schvaluje toto stanovisko k posouzení vlivu na životní prostředí záměru „Modernizace
farmy pro dojnice v Nezbavěticích“
• chybí popis stávajícího stavu z hlediska likvidace odpadních vod z areálu,
záměr zajistit jejich likvidaci v nových jímkách je označen za pouze
výhledový, v dokumentaci není popsán stav v mezidobí
•

stávající řešení likvidace odpadních vod zahrnuje volné vypouštění na
pozemky jiných vlastníků

•

dokumentace počítá s navýšením stájové kapacity na 230% současného stavu,
aniž řeší vliv zvýšené dopravy na okolí, především znečišťování místních
komunikací v důsledku nezpevněného povrchu obslužných komunikací v
zemědělském areálu

4. Bere na vědomí kontrolu usnesení z předchozího zasedání.
5. Bere na vědomí informace účetní o průběžném plnění rozpočtu obce.
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6. Bere na vědomí zpracovanou realizační dokumentaci k rekonstrukci dešťové
kanalizace v ulici k hasičské zbrojnici.
7. Ukládá starostovi oslovit společnosti DYBS a.s., Kanalizace a vodovody Starý Plznec
a.s. a Josef Červený, zemní práce a předat jim veškeré podklady nezbytné ke
zpracování cenové nabídky na zhotovení rekonstrukce kanalizace v ulici k hasičské
zbrojnici. Schvaluje personální složení hodnotící komise takto: pí Gabriela
Andrlíková, p. Libor Sedlák, p. Jindřich Štěpánek.
8. Bere na vědomí dopis Ředitelství silnic a dálnic Plzeň ke stavu přípravy první etapy
přeložky silnice I/20 a ukládá pracovníkům obecního úřadu, aby jej zveřejnili na
webových stránkách obce.
9. Ukládá kontrolnímu výboru, aby se zabýval nabídkou společnosti Revispol a předložil
plán zajištění revizí v objektech v obecním vlastnictví, a to do konce roku 2015.
10. Bere na vědomí žádost o povolení přístupu na soukromý pozemek kat.č. 638/2 z
parcely v obecním vlastnictví kat.č. 639 nebo 628/1. Schvaluje souhlasné vyjádření k
této žádosti za podmínky, že příjezdová cesta bude zřízena na parcele kat.č. 639 a její
povrch upraven na náklady žadatele.
11. Bere na vědomí dodatek č. 1 pojistné smlouvy s hasičskou vzájemnou pojišťovnou,
kterým se rozšiřuje pojištění cizích věcí pro případ poškození živlem, anebo odcizení,
i na zařízení společnosti Prazdroj, a dále se pojišťuje případná zaviněná škoda na
tomto zařízení do výše 50 tisíc Kč, a to při navýšení pojistného o 250 Kč/rok.
12. Schvaluje smlouvu se společností Prazdroj o bezúplatné zápůjčce výčepního zařízení,
které bude umístěno v areálu sportoviště.
13. Zamítá pořízení projektu na obnovu zeleně podél cesty ke Škalkám v ceně u firmy Šíp,
zahradní architektura.
14. Ukládá starostovi podat žádost o převod pozemků podél cesty ke Škalkám z
vlastnictví Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových.
15. Schvaluje rozpočtové opatření č. 3/2015
16. Schvaluje personální složení inventarizační komise takto:
• objekt hasičské zbrojnice: p. Josef Sedlák, p. Václav Sedlák, p. Martin Vyskočil
•

objekt obecního úřadu a bývalé kovárny: p. Václav Bešťák, p. Vladimír
Tomana
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•

objekt kulturního zařízení: p. Dušan Mueller,pí Růžena Krásná, p. Jindřich
Štěpánek, p. Jan Vyskočil

V Nezbavěticích dne 24. září 2015

……………………………….
Ing. Libor Sedlák
místostarosta

……………………………….
Ing. Jan Vyskočil
starosta
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Výpis usnesení
ze zasedání č. 9/2015 zastupitelstva obce Nezbavětice
konaného dne 22. října 2015

Na zasedání bylo přítomno 7 členů zastupitelstva.
Omluveni: Andrlíková Gabriela, Sedlák Václav

Zastupitelstvo obce Nezbavětice
1. Určuje P. Jindřicha Štěpánka a Vladimíra Tomanu za ověřovatele zápisu a p. Libora
Sedláka a pí Kateřinu Dubovou za členy návrhové komise.
2. Schvaluje doplnění programu o bod „Kontrola usnesení z předchozího zasedání“ a
doplněný program zasedání jako celek.
3. Bere na vědomí průběžnou zprávu účetní k hospodaření obce a kontrolu usnesení z
předchozího zasedání.
4. Bere na vědomí postup a hodnotící komise a její doporučení ve věci výběru
zhotovitele rekonstrukce dešťové kanalizace v ulici k hasičské zbrojnici.
5. Schvaluje za zhotovitele rekonstrukce dešťové kanalizace v ulici k hasičské zbrojnici
dle projektu zpracovaného Ing. Miloslavem Bradou společnost Josef Červený – zemní
práce.
6. Ukládá starostovi uzavřít se společností Josef Červený – zemní práce smlouvu o dílo
za těchto podmínek:
• dílo bude rozděleno do dvou etap; samotného zhotovení nové stoky a
veškerých přípojek soukromých pozemků jako etapy první, a obnovy povrchů
místních komunikací jako etapy druhé
• druhá etapa bude realizována až v květnu nebo červnu 2016
• smlouva bude umožňovat snížení rozsahu prací před zahájením stavby i v jejím
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•
•
•
•
•

průběhu
úhrada ceny díla bude provedena k předání jednotlivých etap bez vad, předání s
vadami není přípustné
bezvadné předání osvědčí jednak technický dozor investora, dále pak kamerová
zkouška nově zřízené stoky
zhotovitel předá geodetické zaměření zřízené stoky včetně polohy jednotlivých
přípojek
záruka zhotovitele nebude kratší než 60 měsíců
zhotovitel se zaváže poskytnout veškerou potřebnou součinnost zhotoviteli
přeložky sdělovacího vedení CETIN a.s.

7. Schvaluje položení chráničky pro datový kabel do nové trasy sdělovacího vedení
CETIN a.s.
8. Bere na vědomí nabídku společností Šindy a.s. (smluvní partner CETIN a.s.) a
WATECOM na zhotovení přeložky sdělovacího vedení.
9. Schvaluje společnost WATECOM za zhotovitele přeložky sdělovacího vedení.
10. Bere na vědomí podmínky účasti obce ve společném projektu Mikroregionu Radyně
na obnovu drobných sakrálních památek, tj. v naší obci zvoničky na návsi, a ukládá
účetní obce, aby náklady ve výši 19 tisíc Kč zapracovala do rozpočtu na rok 2016.
11. Ukládá finančnímu výboru, aby se v průběhu měsíce listopadu seznámil s návrhem
rozpočtu a vypracoval k němu své stanovisko a případně pozměňovací návrhy.

V Nezbavěticích dne 22. října 2015

……………………………….
Ing. Libor Sedlák
místostarosta

……………………………….
Ing. Jan Vyskočil
starosta
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Výpis usnesení
ze zasedání č. 10/2015 zastupitelstva obce Nezbavětice
konaného dne 10. prosince 2015

Na zasedání bylo přítomno 8 členů zastupitelstva.
Omluveni: Jindřich Štěpánek

Zastupitelstvo obce Nezbavětice
1. Určuje pí Kateřinu Dubovou a p. Václava Sedláka za ověřovatele zápisu a p. Libora
Sedláka a p. Václava Bešťáka za členy návrhové komise.
2. Schvaluje doplnění programu o bod „Návrh Aktualizace č. 1 Strategického
rozvojového plánu obce“ a doplněný program zasedání jako celek.
3. Bere na vědomí zprávu starosty o činnosti obce v roce 2015 a záměrech pro další
období
4. Bere na vědomí zprávu kontrolního výboru
5. Bere na vědomí zprávu výboru pro lesní hospodářství
6. Schvaluje uzavření dodatku č.1 ke smlouvě o dílo s p. Martinem Šlajsem na provedení
prodloužení plynového v řadu v ulici pod hřištěm, kterým se platná smlouva upraví
takto:
• termín odevzdání díla se prodlouží do 31.3.2016; k odkladu došlo z důvodů na
straně společnosti RWE, které zadavatel ani zhotovitel nemohli ovlivnit
• úhrada bude rozložena do dvou částí, z nichž první ve výši 80 tisíc Kč bez
DPH bude splatná po předložení kolaudačního souhlasu
7. Schvaluje podání žádosti o dotace u Ministerstva pro místní rozvoj v rámci programu
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Podpora obnovy a rozvoje venkova, dotační titul Podpora obnovy místních
komunikací, na rekonstrukci místní komunikace v úseku od obecního úřadu k domu
č.p. 87.
8. Ukládá starostovi ve spolupráci se společností DOMOZA Projekt zajistit podání
žádosti o dotaci na obnovu místních komunikací z Programu obnovy a rozvoje
venkova v lednu 2016.
9. Schvaluje Aktualizaci č. 1 Strategického rozvojového plánu obce.
10. Schvaluje návrh smlouvy o zřízení zástavního práva na pozemek kat.č. 47/41 ve
prospěch společnosti Wuestenrot hypoteční banka a.s.
11. Schvaluje prodej stavební parcely kat.č. 47/41 p. Antonínu Drdovi, bytem Klatovská
636/169c, Plzeň, za cenu 940 Kč/m2.
12. Bere na vědomí zprávu účetní obce k průběžnému plnění rozpočtu obce.
13. Bere na vědomí zprávu finančního výboru.
14. Schvaluje rozpočtové opatření č. 4/2015.
15. Schvaluje návrh rozpočtu obce na rok 2016.
16. Ukládá starostovi zajistit fotodokumentaci stavu silnice III/1771 a zaslat ji se žádosti
SÚS PK o zajištění lepší a pravidelnější údržby povrchu komunikace.

V Nezbavěticích dne 10. prosince 2015

……………………………….
Ing. Libor Sedlák
místostarosta

……………………………….
Ing. Jan Vyskočil
starosta
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Výpis usnesení
ze zasedání č. 11/2016 zastupitelstva obce Nezbavětice
konaného dne 4. února 2016

Na zasedání bylo přítomno 6 členů zastupitelstva.
Omluveni: Gabriela Andrlíková, Vladislav Macourek, Václav Sedlák

Zastupitelstvo obce Nezbavětice
1. Určuje p. Tomanu Vladimíra p. Štěpánka Jindřicha za ověřovatele zápisu a pí
Dubovou Kateřinu a p. Bešťáka Václava za členy návrhové komise.
2. Schvaluje doplnění programu o body „Nájemní smlouva se společností RWE GasNet
s.r.o. k plynovému řadu v ulici pod hřištěm“ a „Nabídka ke spolupráci společnosti
RSH realitní společnost a.s.“. Schvaluje doplněný program zasedání jako celek.
3. Bere na vědomí kontrolu usnesení z předchozího zasedání a zprávu účetní o
hospodaření obce.
4. Schvaluje uzavření nájemní smlouvy se společností RWE GasNet s.r.o. k nově
zřízenému plynovému řadu v délce 71m v ulici pod hřištěm.
5. Bere na vědomí průběžnou zprávu o postupu rekonstrukce dešťové kanalizace v ulici
k hasičské zbrojnici.
6. Schvaluje vynětí části zemních prací – návoz a rozhrnutí ornice, finální úprava terénu
- z první etapy rekonstrukce dešťové kanalizace v ulici k hasičské zbrojnici a odklad
jejich realizace na jaro 2016 v návaznosti na vhodnější povětrnostní podmínky.
7. Schvaluje návrh Ing. Miloslava Brady na vypracování úpravy dokumentace pro
stavební povolení a realizační dokumentace pro navazující úsek dešťové kanalizace
včetně výkazu výměr.
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8. Zamítá návrh dodatku k pachtovní smlouvě, jak jej předložila společnost AG Produkt
a.s.
9. Ukládá starostovi písemně vyrozumět o zamítnutí návrhu společnost AG Produkt a.s. a
dále jednat o úpravě pachtovní smlouvy takové, aby podmínky ujednání byly alespoň
srovnatelné s podmínkami sousedních obcí.
10. Schvaluje návrh spolupráce se společností RHS – realitní společnost s.r.o. při prodeji
nemovitostí k zástavbě za podmínek shodných s ustanoveními smluv ostatních
realitních kanceláří, které tyto nemovitosti pro obec nabízejí. Mimoto schvaluje
poskytnutí exkluzivního práva nabízet jeden z dosud neprodaných pozemků, pokud
řečená společnost zajistí zpracování projektu usazení typového projektového domu na
tento pozemek a bude jej nabízet včetně provedení stavby.
11. Schvaluje podání žádosti o dotaci z Programu stabilizace a obnovy venkova na
provedení konstrukčních vrstev nové místní komunikace na parcele kat.č. 47/43.
12. Schvaluje rozpočtové opatření č. 1/2016.

V Nezbavěticích dne 4. února 2016

……………………………….
Ing. Libor Sedlák
místostarosta

……………………………….
Ing. Jan Vyskočil
starosta
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Výpis usnesení
ze zasedání č. 12/2016 zastupitelstva obce Nezbavětice
konaného dne 24. března 2016
Na zasedání bylo přítomno 7 členů zastupitelstva.
Omluveni: Gabriela Andrlíková, Vladimír Tomana
Zastupitelstvo obce Nezbavětice
1. Určuje pí Kateřinu Dubovou a p. Jindřicha Štěpánka za ověřovatele zápisu a p. Libora
Sedláka a p. Václava Bešťáka za členy návrhové komise.
2. Doplnění pořadu zasedání o projednání rozpočtového opatření č. 2/2016 a projednání
nabídky společnosti TV ZAK na pořízení a odvysílání propagačního spotu. Zároveň
schvaluje upravený program jako celek.
3. Bere na vědomí kontrolu usnesení z předchozího zasedání.
4. Bere na vědomí zprávu účetní obce o hospodaření
5. Schvaluje návrh dodatku č. 1 k pachtovní smlouvě č. 111/2013 se společností AG
Produkt a.s.
6. Bere na vědomí žádost společnosti AG Produkt a.s. o stanovisko k „rozšíření
územního plánu“ v souvislosti s projektem „Modernizace farmy pro dojnice v
Nezbavěticích“. Ukládá starostovi odpovědět na uvedenou žádost v tom smyslu, že
obec nemá námitek vůči rozšíření plochy smíšené výrobní (označené jako 5 v hlavním
výkresu platného územního plánu) v rozsahu dle dřívější změny č. 1 ÚP Nezbavětice z
30.10.2008.
7. Schvaluje prodej stavební parcely kat. č. 47/40 v k.ú. Nezbavětice p. Pavlu Jiranovi,
bytem Nádražní 361, Nepomuk, a to za cenu 940 Kč/m2. Podmínkou prodeje je
úhrada kupní ceny v plné výši do 30 dnů od uzavření kupní smlouvy.
8. Schvaluje návrh smlouvy o zřízení služebnosti ve prospěch společnosti Česká
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telekomunikační infrastruktura a.s. vymezené geometrickým plánem č. 236-6/2016 na
pozemcích kat.č. 63/3 a 63/67 v k.ú. Nezbavětice.
9. Schvaluje následující technické podmínky zadání projektu navazujícího úseku dešťové
kanalizace:
• v rámci stavby bude zřízena přípojka pro všechny prodávané stavební parcely v
obecním majetku, pro parcelu 82/8, 82/12 a dům č.p. 83
• v případě parcely kat.č. 82/12 bude navrženo předpokládané budoucí dělení na
stavební pozemku a přípojky zde budou zřízeny podle tohoto předpokladu, aby
se později nemuselo zasahovat do hotového tělesa komunikace
• hloubka uložení hlavní stoky bude snížena o 0,5m za účelem zlevnění stavby
• součástí stavby bude i náhradní připojení pozemku kat.č. 47/43 na stávající
stoku na parcele kat.č. 49/3; potrubí KG SN4 DN 110, hloubka uložení 0,9m;
důvodem je nemožnost gravitačního napojení na nově zřizovanou stoku;
podmínkou je písemná žádost stavebníka v tomto smyslu
10. Stanovuje, že platnost usnesení č. 12/2/2014 o poplatku za zřízení první kanalizační
přípojky se nevztahuje na nabyvatele stavebních pozemků, které byly, případně budou,
prodány obcí. Poplatek je již obsažen v kupní ceně pozemku
11. Stanovuje hodnotící komisi pro výběr zhotovitele navazující etapy dešťové kanalizace
takto: p. Sedlák Libor, p. Sedlák Václav, p. Štěpánek Jindřich.
12. Schvaluje návrh na zřízení nového sběrného místa pro biologické odpady a pro odpad
objemný na pozemku kat.č. 129/18.
13. Schvaluje rozpočtové opatření č. 2/2016.
14. Bere na vědomí nabídku společnosti TV ZAK na pořízení a odvysílání reklamního
spotu pro obec.

V Nezbavěticích dne 24. března 2016

……………………………….
Ing. Libor Sedlák
místostarosta

……………………………….
Ing. Jan Vyskočil
starosta
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Výpis usnesení
ze zasedání č. 13/2016 zastupitelstva obce Nezbavětice
konaného dne 2. června 2016
Na zasedání bylo přítomno 7 členů zastupitelstva.
Omluveni: Gabriela Andrlíková, Vladimír Tomana
Zastupitelstvo obce Nezbavětice
1. Určuje p. Václava Bešťáka a p. Jindřicha Štěpánka za ověřovatele zápisu a p. Libora
Sedláka a p. Vladislava Macourka za členy návrhové komise.
2. Schvaluje vyřazení bodu „Rozpočtové opatření č. 3/2016“ z pořadu zasedání a
pozměněný program jako celek.
3. Bere na vědomí kontrolu usnesení z předchozího zasedání.
4. Bere na vědomí zprávu účetní obce o hospodaření
5. Bere na vědomí závěrečnou zprávu ke stavbě plynového řadu v ulici pod hřištěm.
6. Revokuje usnesení č. 7/12/2016 o prodeji stavební parcely kat.č. 47/40 p. Pavlu
Jiranovi.
7. Schvaluje prodej stavební parcely kat. č. 47/40 v k.ú. Nezbavětice do podílového
spoluvlastnictví p. Pavlu Jiranovi, bytem Nádražní 361, Nepomuk, a sl. Kateřině
Černé, bytem Jablonského 55, Plzeň. Prodejní cena činí 940 Kč/m2, podmínkou
prodeje je úhrada kupní ceny v plné výši do 30 dnů od uzavření kupní smlouvy.
8. Bere na vědomí projekt dešťové kanalizace v oblasti prodávaných stavebních parcel
zpracovaný Ing. Miroslavem Bradou.
9. Ukládá starostovi vypsat zadávací řízení, v němž budou přímo osloveny alespoň čtyři
zhotovitelé, jmenovitě společnosti Streicher, DYBS, KAV Starý Plzenec a Josef
Červený – zemní práce. Dále ukládá starostovi svolat k otevírání obálek komisi v
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personálním složení dle usnesení č. 11/12/2016 a předložit výsledek šetření komise k
projednání na příštím zasedání.
10. Schvaluje jakožto jediné hodnotící kritérium pro zadávací řízení dle usnesení č.
9/13/2016 nabídkovou cenu bez DPH.
11. Schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí dotace s Plzeňským krajem, název akce
„Místní komunikace pro novou výstavbu v obci Nezbavětice“, a to ve výši 270 tisíc
Kč.
12. Ukládá starostovi zajistit dopracování projektové dokumentace pro akci dle usnesení
11/13/2016 včetně výkazu výměr.
13. Bere na vědomí zprávu výboru pro lesní hospodářství.
14. Schvaluje účast obce na společném projektu Mikroregionu Radyně – zřízení free wifi
hotspotů.

V Nezbavěticích dne 2. června 2016

……………………………….
Ing. Libor Sedlák
místostarosta

……………………………….
Ing. Jan Vyskočil
starosta
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Výpis usnesení
ze zasedání č. 14/2016 zastupitelstva obce Nezbavětice
konaného dne 30. června 2016
Na zasedání bylo přítomno 6 členů zastupitelstva.
Omluveni: Gabriela Andrlíková, Kateřina Dubová, Vladimír Tomana
Zastupitelstvo obce Nezbavětice
1. Určuje p. Václava Sedláka a Jindřicha Štěpánka za ověřovatele zápisu a p. Libora
Sedláka a Vladislava Macourka za členy návrhové komise.
2. Schvaluje doplnění programu o bod „Návrh zpracování projektové dokumentace pro
územní rozhodnutí k obnově rybníka pode vsí“.
3. Schvaluje doplněný program jako celek.
4. Bere na vědomí zprávu o kontrole usnesení z předchozích zasedání.
5. Bere na vědomí zprávu účetní obce o hospodaření
6. Schvaluje Účetní závěrku obce Nezbavětice za rok 2015 a výsledek hospodaření, zisk
ve výši 1 505 131,68 Kč, a jeho převedení na účet 432.
7. Schvaluje Závěrečný účet obce Nezbavětice za rok 2015 a souhlasí s celoročním
hospodařením bez výhrad.
8. Schvaluje přijetí dotace od Plzeňského kraje na rozvoj metropolitní sítě, projekt
„Optická páteř Nezbavětice“
9. Schvaluje prodej pozemků kat.č. 47/35, 47/49 a 67/8 tvořících společně jednu stavební
parcelu o výměře 1206 m2 paní Jitce Lukešové, bytem Na Terasách 10, 312 00 Plzeň,
za cenu 940 Kč/m2.
10. Bere na vědomí zprávu hodnotící komise k investiční akci „Nezbavětice – dešťová
kanalizace - etapa I v jihozápadní části obce.“
1 (ze 2)

Obec Nezbavětice
Nezbavětice 80, 332 04 Nezvěstice, IČ 49180509

11. Schvaluje návrh smlouvy o dílo se společností Josef Červený – zemní práce na
zhotovení 250m kanalizační stoky dle projektu zpracovaného Ing. Miroslavem
Bradou, název akce „Nezbavětice – dešťová kanalizace – etapa I v jihozápadní části
obce.“
12. Ukládá starostovi zajistit zpracování dokumentace pro územní rozhodnutí k obnově
historického rybníka pode vsí, a to za nejvyšší přípustnou cenu 45 tisíc Kč, a na jejím
základě požádat Státní pozemkový úřad o bezplatný převod dotčené části pozemku
kat.č. 592.
13. Schvaluje rozpočtové opatření č. 3/2016
14. Bere na vědomí Závěrečná účet Mikroregionu Radyně a účetní závěrku za rok 2015.

V Nezbavěticích dne 30. června 2016

……………………………….
Ing. Libor Sedlák
místostarosta

……………………………….
Ing. Jan Vyskočil
starosta
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Výpis usnesení
ze zasedání č. 15/2016 zastupitelstva obce Nezbavětice
konaného dne 22. září 2016
Na zasedání bylo přítomno 8 členů zastupitelstva.
Omluveni: Vladimír Tomana
Zastupitelstvo obce Nezbavětice
1. Určuje pí Gabrielu Andrlíkovou a pí Kateřinu Dubovou za ověřovatele zápisu a p.
Libora Sedláka a p. Vladislava Macourka za členy návrhové komise.
2. Schvaluje navržený program zasedání.
3. Bere na vědomí kontrolu usnesení z předchozího zasedání
4. Bere na vědomí průběžnou zprávu účetní obce o hospodaření
5. Schvaluje návrh smlouvy se společností RWE GasNET s.r.o. na zřízení věcného
břemene na pozemcích kat.č. 57/10 a 645/1 v k.ú. Nezbavětice v rozsahu přípojky
plynu pro dům Nezbavětice č.p. 94.
6. Bere na vědomí zprávu o dokončení a vyúčtování dotace na etapu č. 1 rekonstrukce
kanalizace a zprávu o přípravě a financování etapy následující.
7. Ukládá starostovi připravit a zveřejnit k připomínkování podmínky připojení na
kanalizaci v obci.
8. Revokuje bod č. 4 z usnesení 9/12/2016 týkající se kanalizační přípojky pro parcelu
kat.č. 47/43.
9. Schvaluje prodej stavební parcely kat.č. 47/39 p. Dušanu Muellerovi, bytem
Nezbavětice 15, za cenu 940 Kč/m2.
10. Revokuje usnesení č. 9/14/2016 o prodeji stavební parcely (kat.č. 47/35, 47/49 a 67/8)
z důvodu odstupení druhé strany z dalších jednání.
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11. Schvaluje rozpočtové opatření 4/2016.
12. Bere na vědomí dopis zapsaného spolku Obchvat Chválenic a Želčan ve věci přeložky
silnice I/20.

V Nezbavěticích dne 22. září 2016

……………………………….
Ing. Libor Sedlák
místostarosta

……………………………….
Ing. Jan Vyskočil
starosta
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Výpis usnesení
ze zasedání č. 16/2016 zastupitelstva obce Nezbavětice
konaného dne 27. října 2016
Na zasedání bylo přítomno 6 členů zastupitelstva.
Omluveni: Gabriela Andrlíková, Vladimír Tomana, Jindřich Štěpánek
Zastupitelstvo obce Nezbavětice
1. Určuje pí Kateřinu Dubovou a p. Vladislava Macourka za ověřovatele zápisu a p.
Libora Sedláka a p. Václava Sedláka za členy návrhové komise.
2. Schvaluje doplnění programu zasedání o „Žádost vlastníka stavební parcely kat.č.
47/43 o zřízení kanalizační přípojky“. Schvaluje doplněný program zasedání jako
celek.
3. Bere na vědomí kontrolu usnesení z předchozích zasedání.
4. Bere na vědomí zprávu účetní obce o hospodaření.
5. Schvaluje převzetí závazků Státního pozemkového úřadu vůči společnosti AG Produkt
a.s. vyplývajících z z pachtovní smlouvy č. 5N14/74 uzavřené dne 30.4.2014., které by
přešly na obec v souvislosti s převodem vlastnictví k pozemkům kat. č. 660/12, 661/4,
661/5, 663/7, 663/8, 669/2, 669/6, 669/3, 671/6 v k.ú. Nezbavětice.
6. Bere na vědomí průběžnou zprávu o postupu výstavby kanalizace
7. Schvaluje, aby náklady na zhotovení druhé etapy stavby kanalizace (na parcelách
kat.č. 47/33 a 644/8) byly hrazeny z Fondu infrastruktury a investic.
8. Bere na vědomí projektovou dokumentaci a nabídky společností Josef Červený –
zemní práce a DYBS Plzeň s.r.o. k realizaci části konstrukčních vrstev a provizorního
povrchu budoucí místní komunikace na parcele kat.č. 47/33 v návaznosti na dostavbu
kanalizační stoky a domovních přípojek.
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9. Ukládá starostovi neprodleně, tj. do konce měsíce října, uzavřít smlouvu s Plzeňským
krajem o poskytnutí dotace ve výši 270 tisíc Kč na stavbu místní komunikace na
parcele kat.č. 47/33.
10. Ukládá starostovi uzavřít smlouvu o dílo na zhotovení komunikace na parcele kat.č.
47/33, a to v termínu 11/2016 – 12/2016 za cenu nepřekračující 989 tisíc Kč vč. DPH
se společností Josef Červený – zemní práce. Ustanovení smlouvy musí umožnit
úhradu díla výhradně po jeho dokončení a převzetí bez vad.
11. Bere na vědomí usnesení České inspekce životního prostředí a lhůtu deseti dnů na
podání vyjádření k podkladům řízení ve věci vypouštění odpadních vod z kanalizace
bez příslušného povolení.
12. Ukládá starostovi připravit podklady k pasportizaci stávající kanalizace a její
klasifikace jako kanalizace jednotné.
13. Ukládá starostovi zajistit vyjádření stavebního úřadu k možnosti zřízení kanalizační
přípojky pro parcelu kat.č. 47/43, jež by z jejího jihovýchodního konce byla vedena ke
kanalizační stoce nacházející se na parcele kat.č. 49/7, konkrétně v prostoru vjezdu do
sportovního areálu. Dále starostovi ukládá zajistit ve spolupráci se žadatelem
konečnou cenovou nabídku.
14. Schvaluje záměr pořízení projektové dokumentace pro obnovu historického rybníka
pode vsí, která bude obsahovat geodetické zaměření terénu, studii průtočné a boční
varianty stavby, doporučení nejvhodnějšího řešení a propočet jeho nákladů.
Zhotovitelem dokumentace bude společnost Ekostar, cena projektu 50 tisíc Kč.
15. Bere na vědomí závěry kontroly Hygienické stanice Plzeňského kraje v objektu
pohostinství, především shledané závady a výzvu k předložení harmonogramu jejich
odstranění do poloviny listopadu 2016. Ukládá starostovi předložit na příští schůzi
varianty řešení a cenové kalkulace od dílčích zhotovitelů.
16. Schvaluje rozpočtové opatření č. 5/2016.
17. Schvaluje úhradu nákladů na vybudování komunikace na parcele kat.č. 47/43 dle
usnesení 10/16/2016 z Fondu infrastruktury a investic.
18. Schvaluje personální obsazení inventarizační komise takto:
▪ hlavní inventarizační komise: předseda Vladimír Tomana, člen Václav Bešťák
▪ dílčí komise pro inventarizaci v budově OÚ: předseda Vladimír Tomana,
členové Václav Bešťák a Růžena Krásná
▪ dílčí komise pro inventarizaci v budově kulturního zařízení: předseda Jindřich
Štěpánek, členové Jan Vyskočil a Dušan Mueller
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▪ dílčí komise pro inventarizaci v objektu hasičské zbrojnice: předseda Václav
Sedlák, členové Martin Vyskočil a Josef Sedlák

V Nezbavěticích dne 27. října 2016

……………………………….
Ing. Libor Sedlák
místostarosta

……………………………….
Ing. Jan Vyskočil
starosta
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Výpis usnesení
ze zasedání č. 17/2016 zastupitelstva obce Nezbavětice
konaného dne 1. prosince 2016
Na zasedání bylo přítomno 9 členů zastupitelstva.
Omluveni:
Zastupitelstvo obce Nezbavětice
1. Určuje Václava Sedláka a Jindřicha Štěpánka za ověřovatele zápisu a p. Libora
Sedláka a Vladislava Macourka za členy návrhové komise.
2. Schvaluje navržený program zasedání.
3. Bere na vědomí kontrolu usnesení z předchozích zasedání.
4. Bere na vědomí zprávu účetní obce o hospodaření.
5. Bere na vědomí zprávu o realizaci stavby „SO 01 – Dešťová kanalizace v obytné zóně
v jihozápadní části obce – I. etapa“ včetně konečného vyúčtování nákladů
6. Bere na vědomí průběžnou zprávu o postupu výstavby komunikace na parcele kat.č
47/33.
7. Bere na vědomí sankci ve výši 20 tisíc Kč uvalenou Českou inspekcí životního
prostředí za vypouštění odpadních vod bez příslušného povolení.
8. Schvaluje návrh rekonstrukce rozvodů elektro, rozvodů vody a odpadů, provedení
nových obkladů a vybavení novým nábytkem a spotřebiči kuchyně v objektu
pohostinství Nezbavětice 70 za cenu 144 tisíc Kč. Ukládá starostovi zajistit realizaci v
průběhu prosince 2016.
9. Ukládá starostovi zaslat zprávu o plánované rekonstrukci kuchyně v pohostinství
včetně harmonogramu a stručného popisu rozsahu prací Krajské hygienické stanici v
souladu s dřívější žádostí jejích zástupců.
10. Ukládá starostovi zajistit technický návrh přípojek elektro a plynu pro parcelu kat.č.
82/12.
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11. Schvaluje rozpočtové opatření č. 6/2016.
12. Bere na vědomí zprávu o jednání ve věci přeložky silnice I/20 – etapy kolem obce
Losiná, jak proběhla dne 11. listopadu 2016 na ŘSD v Plzni.
13. Ukládá starostovi zajistit podání žádosti o dotaci od Ministerstva pro místní rozvoj na
rozšíření dětského hřiště ve sportovním areálu.
14. Zamítá účast obce ve společném projektu obcí Mikroregionu Radyně a společnosti
Geodata.

V Nezbavěticích dne 1. prosince 2016

……………………………….
Ing. Libor Sedlák
místostarosta

……………………………….
Ing. Jan Vyskočil
starosta
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Výpis usnesení
ze zasedání č. 18/2016 zastupitelstva obce Nezbavětice
konaného dne 29. prosince 2016
Na zasedání bylo přítomno 5 členů zastupitelstva.
Omluveni: Gabriela Andrlíková, Libor Sedlák, Jindřich Štěpánek, Vladimír Tomana
Zastupitelstvo obce Nezbavětice
1. Určuje p. Václava Bešťáka a p. Václava Sedláka za ověřovatele zápisu a pí Kateřinu
Dubovou spolu s p Vladislavem Macourkem za členy návrhové komise.
2. Schvaluje zařazení bodů 12 a 13 navrženého programu, jmenovitě Zpráva finančního
výboru a Návrh rozpočtu obce na rok 2017, společně jako bod 7 pořadu zasedání.
Schvaluje upravený program jako celek.
3. Bere na vědomí kontrolu usnesení z předchozích zasedání.
4. Bere na vědomí zprávu účetní obce o hospodaření.
5. Schvaluje rozpočet obce na rok 2017.
6. Bere na vědomí závěrečnou zprávu o realizaci stavby komunikace na parcele kat.č
47/33 včetně odhadu nákladů akce.
7. Ukládá pí Kateřině Dubové a p. Václavu Sedlákovi provést kontrolu vyúčtování akce
stavby místní komunikace, jak jej předložil zhotovitel díla.
8. Bere na vědomí zprávu o postupu rekonstrukce kuchyně v objektu pohostinství.
9. Bere na vědomí zprávu starosty o jednání s představiteli ŘSD ve věci přeložky silnice
I/20.
10. Ukládá starostovi, aby ŘSD vyzval k technickému prověření možnosti realizace
křížení silnice I/19 a I/20 s předstihem před vlastní realizací přeložky silnice I/20.
11. Bere na vědomí zprávu starosty o činnosti obce v roce 2016

1 (ze 2)

Obec Nezbavětice
Nezbavětice 80, 332 04 Nezvěstice, IČ 49180509

12. Bere na vědomí zprávu finančního výboru.
13. Bere na vědomí zprávu kontrolního výboru.
14. Schvaluje prodej stavebního pozemku na parcelách kat.č. 47/38, 47/52 a 67/11 do
podílového spoluvlastnictví p. Janu Medelskému, narozenému 15.6.1989, bytem
Bojanovice 23, Davle, a sl. Petře Křivanové, narozené 3.10.1989, bytem ul.
17.listopadu 1286, Mladá Boleslav. A to za cenu vypočtenou jako součin výměry
uvedených pozemků 1208m2 a jednotkové ceny 940 Kč/m2 snížený o daň z nabytí
nemovitých věcí, kterou kupující budou muset z předmětných pozemků uhradit.

V Nezbavěticích dne 29. prosince 2016

……………………………….
Ing. Libor Sedlák
místostarosta

……………………………….
Ing. Jan Vyskočil
starosta
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Výpis usnesení
ze zasedání č. 19/2017 zastupitelstva obce Nezbavětice
konaného dne 2. února 2017
Na zasedání bylo přítomno šest členů zastupitelstva.
Omluveni: Kateřina Dubová, Vladislav Macourek, Václav Sedlák
Zastupitelstvo obce Nezbavětice
1. Určuje p. Vladimíra Tomanu a p. Jindřicha Štěpánka za ověřovatele zápisu a pí
Gabrielu Andrlíkovou a p. Libora Sedláka za členy návrhové komise.
2. Schvaluje vynětí bodu 14 – Návrh smlouvy o vypořádání s vlastníkem parcely kat.č.
55 a 56 z pořadu zasedání a jeho náhradu za bod „Účast obce ve společném projektu
Mikroregionu Radyně na rok 2017“.
3. Bere na vědomí kontrolu usnesení z předchozích zasedání.
4. Bere na vědomí zprávu účetní obce o hospodaření.
5. Bere na vědomí zprávu o vyhodnocení nákladů na stavbu místní komunikace na
parcele kat.č. 47/33.
6. Schvaluje prodej stavebního pozemku na parcelách kat.č. 47/38, 47/52 a 67/11 do
podílového spoluvlastnictví p. Janu Medelskému, narozenému 15.6.1989, bytem
Bojanovice 23, Davle, a sl. Petře Křivanové, narozené 3.10.1989, bytem ul.
17.listopadu 1286, Mladá Boleslav. A to za cenu vypočtenou jako součin výměry
uvedených pozemků 1208m2 a jednotkové ceny 940 Kč/m2 snížený o daň z nabytí
nemovitých věcí, kterou kupující budou muset z předmětných pozemků uhradit.
7. Schvaluje pozastavení dalšího prodeje stavebních parcel. Ukládá starostovi informovat
spolupracující realitní kanceláře a případné zájemce o koupi pozemku o této
skutečnosti s výjimkou zájemců z řad místních občanů.
8. Bere na vědomí závěrečnou zprávu o rekonstrukci kuchyně v místním pohostinství
včetně vyhodnocení nákladů akce.
9. Schvaluje návrh na mimořádné snížení nájemného v objektu pohostinství na měsíc
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únor 2017 jako kompenzaci za uzávěru v průběhu rekonstrukce kuchyně v prosinci
2016. Nájemné bude jednorázově sníženo o 1727 Kč.
10. Ukládá svým členům pí Gabriele Andrlíkové, p. Liboru Sedlákovi a p. Janu
Vyskočilovi předložit zastupitelstvu k projednání na příštím zasedání revizi stávající
pojistné smlouvy s Hasičskou vzájemnou pojišťovnou pro další období, případně také
konkurenční nabídku jiných pojistných ústavů.
11. Schvaluje záměr podání žádosti o dotaci z Programu stabilizace a obnovy venkova
Plzeňského kraje na akci „Dokončení revitalizace kulturního zařízení Nezbavětice“.
12. Bere na vědomí zprávu starosty a místostarosty k projektu Digitální technické mapy
Plzeňského kraje a související text vyhlášky o vedení technické mapy obce.
13. Zamítá účast obce ve společném projektu Mikroregionu Radyně na rok 2017 s
názvem: Autobusové čekárny v obcích MiR.
14. Schvaluje rozpočtové opatření č. 1/2017.

V Nezbavěticích dne 2. února prosince 2017

……………………………….
Ing. Libor Sedlák
místostarosta

……………………………….
Ing. Jan Vyskočil
starosta
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Výpis usnesení
ze zasedání č. 20/2017 zastupitelstva obce Nezbavětice
konaného dne 30. března 2017
Na zasedání bylo přítomno 8 členů zastupitelstva.
Omluveni: Jindřich Štěpánek
Zastupitelstvo obce Nezbavětice
1. Určuje pí Kateřinu Dubovou a p. Václava Sedláka za ověřovatele zápisu a pí Gabrielu
Andrlíkovou a p. Libora Sedláka za členy návrhové komise.
2. Schvaluje doplnění programu o body „Uvolnění prostředků z Fondu infrastruktury a
investic na úhradu stavby místní komunikace na parcele kat.č. 47/33“, „Zajištění
pasportizace dešťové kanalizace“ a „Projednání Dohody o ukončení veřejnoprávní
smlouvy s obcí Šťáhlavy o přestupkové agendě“. Schvaluje doplněný program jako
celek.
3. Bere na vědomí kontrolu usnesení z předchozích zasedání.
4. Bere na vědomí zprávu účetní obce o hospodaření.
5. Revokuje usnesení 17/16/2016.
6. Schvaluje úhradu nákladů na stavbu místní komunikace na parcele kat.č. 47/33 ve výši
850 657,- Kč z Fondu infrastruktury a investic.
7. Bere na vědomí zprávu o technickém zajištění pasportizace dešťové kanalizace,
konkrétně provedení kamerového průzkumu stok v délce cca 2km v průběhu měsíců
dubna a května t.r.
8. Schvaluje zpracování projektové dokumentace k obnově rybníka pode vsí ve variantě
boční.
9. Bere na vědomí zprávu o zabezpečení pojištění obecního majetku.
10. Ukládá starostovi připravit data nezbytná k zapojení se obce do projektu Digitální
technické mapy Plzeňského kraje
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11. Bere na vědomí kalkulaci nákladů na zjednodušení projektu místní komunikace na
parcele kat.č. 47/33.
12. Ukládá připravit studii variant dalšího úseku rekonstrukce dešťové kanalizace spolu s
odhadem jejich nákladů.
13. Schvaluje návrh smlouvy se společností M&M Reality Holding, kterou se uhrazuje
poplatek za zprostředkování prodeje parcel kat.č. 47/38, 47/52 a 67/11 ve výši 3.5% z
kupní ceny bez DPH a ukončuje se další spolupráce.
14. Schvaluje koncept dohody o ukončení stávající veřejnoprávní smlouvy s obcí
Šťáhlavy o zajištění přestupkové agendy.
15. Schvaluje rozpočtové opatření č. 2/2017.

V Nezbavěticích dne 30. března 2017

……………………………….
Ing. Libor Sedlák
místostarosta

……………………………….
Ing. Jan Vyskočil
starosta
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Výpis usnesení
ze zasedání č. 21/2017 zastupitelstva obce Nezbavětice
konaného dne 25. května 2017
Na zasedání bylo přítomno 7 členů zastupitelstva.
Omluveni: Gabriela Andrlíková, Vladimír Tomana
Zastupitelstvo obce Nezbavětice
1. Určuje p. Václava Bešťáka a p. Jindřicha Štěpánka za ověřovatele zápisu a pí Kateřinu
Dubovou. a p. Libora Sedláka za členy návrhové komise.
2. Schvaluje navržený program beze změn.
3. Bere na vědomí kontrolu usnesení z předchozích zasedání.
4. Bere na vědomí průběžnou zprávu účetní obce o hospodaření.
5. Schvaluje pronájem objektu bývalé kovárny (Nezbavětice č.p.20), přiléhajících
skladišť a zpevněné plochy p. Zdeňku Hudcovi, narozenému dne 14.2.1988, bytem
Plzeň, Kreuzmannova 3/644 za cenu 5000 Kč měsíčně na dobu neurčitou s výpovědí v
délce jednoho měsíce.
6. Schvaluje smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a smlouvu o právu
provést stavbu se společností ČEZ Distribuce a.s. vztahující se k pozemku kat.č. 606/1
v k.ú. Nezbavětice, kde bude zřízeno vedení NN pro napojení stavební parcely kat.č.
27/1, přičemž plocha dotčená břemenem činí 8,2 m2 a obci náleží jednorázová
náhrada ve výši 1000 Kč.
7. Schvaluje přípravu rekonstrukce další etapy dešťové kanalizace a rok 2018 jako
plánovaný termín její stavby. .
8. Bere na vědomí studii možného trasování navazující etapy rekonstrukce kanalizace a
volí variantu výchozí, tj. vedení stoky od č.p. 26 dále hlavní ulicí směrem na
Chválenice až k výusti do vodoteče u č.p. 56.
9. Ukládá starostovi v rámci vybrané varianty předložit k projednání analýzu technické a
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finanční náročnosti uložení kanalizační stoky v uvedené ulici těmito způsoby:
(a) náhrada stávající kanalizační stoky; především prověření technické proveditelnosti
z hlediska zabezpečení výkopu v blízkosti staveb
(b) přeložka plynovodu a umístění do krajnice silnice III/1771
(c) umístění do tělesa komunikace III/1771 bez úpravy plynového řadu
(d) stávající navržená varianta – uložení v zeleném pásu na „spodní“ (východní) straně
ulice
10. Schvaluje záměr doplnění kanalizační stoky v ulici ke Škalkám o dvě nové uliční
vpusti umístěné v hraně stávající vozovky. Ukládá starostovi předložit k projednání
cenovou nabídku.
11. Schvaluje zřízení zpevněné plochy pro shromažďování odpadu dle dřívějšího usnesení
12/12/2016 v ceně 116 tisíc Kč bez DPH.
12. Bere na vědomí zprávu z jednání, které proběhlo 10.5.2017, ve věci aktualizace studie
přeložky silnice I/20 v úseku k.ú. Nezbavětice dále směrem k obci Chválenice.
13. Schvaluje napojení nové trasy přeložené silnice I/20 a trasy původní (dnešní I/20) ve
variantách západních (V1a a V1b). Ukládá starostovi, aby sdělil tuto skutečnost
zástupcům společnosti SUDOP Praha, která aktualizaci studie provádí, současně s
upozorněním, že zastupitelstvo vylučuje řešení ve variantách napojení východních, jak
byly na jednání 10.5.2017 také představeny.
14. Schvaluje rozpočtové opatření č. 3/2017.

V Nezbavěticích dne 25. května 2017

……………………………….
Ing. Libor Sedlák
místostarosta

……………………………….
Ing. Jan Vyskočil
starosta
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Výpis usnesení
ze zasedání č. 22/2017 zastupitelstva obce Nezbavětice
konaného dne 29. června 2017
Na zasedání bylo přítomno 7 členů zastupitelstva.
Omluveni: Gabriela Andrlíková, Vladimír Tomana
Zastupitelstvo obce Nezbavětice
1. Určuje Kateřinu Dubovou a Václava Sedláka za ověřovatele zápisu a Václava Bešťáka
a Libora Sedláka za členy návrhové komise.
2. Schvaluje navržený program beze změn.
3. Bere na vědomí kontrolu usnesení z předchozích zasedání.
4. Bere na vědomí průběžnou zprávu účetní obce o hospodaření.
5. Bere na vědomí Zprávu inventarizační komise za rok 2016.
6. Schvaluje návrh inventarizační komise na vyřazení některých položek z majetku obce,
jak je obsažen ve Zprávě inventarizační komise za rok 2016.
7. Schvaluje Účetní závěrku obce Nezbavětice za rok 2016 a výsledek hospodaření, zisk
ve výši 1 070 046,78 Kč, a jeho převedení na účet 432.
8. Schvaluje Závěrečný účet obce Nezbavětice za rok 2016 a souhlasí s celoročním
hospodařením bez výhrad.
9. Bere na vědomí zprávu k další etapě rekonstrukce objektu kulturního zařízení.
10. Ukládá starostovi, aby předložil cenové nabídky k opravě elektroinstalace v části
pohostinství, úpravám podlahy v salónku, opravě sociálního zařízení pro personál,
výměně vnitřních dveří v pohostinství a výměně oken na jižní straně sálu.
11. Bere na vědomí předběžné informace k výsledkům kamerového průzkumu
kanalizačních stok.
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12. Bere na vědomí informaci o podané žádosti o změnu Plánu rozvoje vodovodu a
kanalizací Plzeňského kraje.
13. Bere na vědomí Závěrečný účet Mikroregionu Radyně a účetní závěrku za rok 2016.

V Nezbavěticích dne 29. června 2017

……………………………….
Ing. Libor Sedlák
místostarosta

……………………………….
Ing. Jan Vyskočil
starosta
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Výpis usnesení
ze zasedání č. 23/2017 zastupitelstva obce Nezbavětice
konaného dne 10. srpna 2017
Na zasedání bylo přítomno 6 členů zastupitelstva.
Omluveni: Gabriela Andrlíková, Kateřina Dubová, Vladimír Tomana
Zastupitelstvo obce Nezbavětice
1. Určuje Václava Bešťáka a Jindřicha Štěpánka za ověřovatele zápisu a Libora Sedláka
a Václava Sedláka za členy návrhové komise.
2. Schvaluje doplnění programu o bod „Kanalizační přípojka stavební parcely kat.č.
47/43“ a bod „Dotace na věcné vybavení pro SDH Nezbavětice.
3. Schvaluje doplněný program zasedání jako celek.
4. Bere na vědomí kontrolu usnesení z předchozích zasedání.
5. Bere na vědomí průběžnou zprávu účetní obce o hospodaření.
6. Schvaluje zřízení zástavního práva ve prospěch společnosti Raiffeisenbank a.s. k
pozemku kat.č. 47/39 v k.ú. Nezbavětice, a to v souvislosti s prodejem této stavební
parcely dle usnesení č. 9/15/2016.
7. Schvaluje zřízení věcného břemena ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce a.s. na
parcelách kat.č. 671/10, 671/1 a 606/1. v k.ú. Nezbavětice za účelem uložení zemního
kabelu elektro pro přípojku parcely kat.č. 14/1 a současně také parcely kat.č 27/1 dle
dřívějšího usnesení č. 6/21/2017.
8. Schvaluje rozsah rekonstrukce objektu kulturního zařízení takto: výměna oken na jižní
straně sálu, výměna veškerých vnitřních dveří v pohostinství, výměna garážových vrat
a provozního vchodu pohostinství, oprava WC pro personál, celková náhrada rozvodů
elektro v části pohostinství (sklad, WC pro personál, salónek), oprava omítek v
salónku, výměna podlahové krytiny a nový obklad stěn, nátěr vnější fasády objektu
pohostinství a části objektu sálu. Současně schvaluje rozpočet této akce 420 tisíc Kč a
využití prostředků ve výši 240 tisíc obdržených jako dotaci z Programu stabilizace a
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obnovy venkova Plzeňského kraje 2017.
9. Ukládá svým členům K. Dubové, J. Vyskočilovi a V. Sedlákovi, aby provedli výběr
zhotovitelů jednotlivých částí rekonstrukce objektu kulturního zařízení a do konce
měsíce srpna připravili celkový rozpočet a jednotlivé objednávky a smlouvy o dílo.
10. Ukládá starostovi, aby bezodkladně zajistil uzavření smlouvy s Plzeňským kraje o
poskytnutí dotace z Programu stabilizace a obnovy venkova 2017 na provedení
rekonstrukce objektu kulturního zařízení.
11. Bere na vědomí průvodní zprávu z kamerového průzkumu stok dešťové kanalizace v
obci, který provedla společnost Kanalizace a vodovody Starý Plzenec, a dále hodnotící
zprávu Ing. Miroslava Brady ke kamerovému průzkumu, především jeho závěr, že
není možné současnou kanalizaci překlasifikovat na jednotnou a že původní stoky
nelze opravit dílčím způsobem, ale musí být kompletně nahrazeny za nové.
12. Bere na vědomí studii a rozpočet variantního uložení nové stoky dešťové kanalizace v
hlavní ulici směrem ke Chválenicím.
13. Schvaluje zadání přípravy projektové dokumentace další etapy rekonstrukce
kanalizace v ulici směrem na Chválenice Ing. Miroslavu Bradovi, a to ve variantě s
uložením hlavní stoky na západní straně (pravé při pohledu z obce).
14. Schvaluje rozpočtové opatření č. 4/2017.
15. Bere na vědomí dopis vlastníka parcely kat.č. 47/43 ve věci kanalizační přípojky jeho
pozemku.
16. Schvaluje přijetí finanční dotace z rozpočtu Plzeňského kraje do rozpočtu obce ve výši
38,2 tisíce Kč na pořízení věcného vybavení SDH Nezbavětice.

V Nezbavěticích dne 10. srpna 2017

……………………………….
Ing. Libor Sedlák
místostarosta

……………………………….
Ing. Jan Vyskočil
starosta
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Výpis usnesení
ze zasedání č. 24/2017 zastupitelstva obce Nezbavětice
konaného dne 26. října 2017
Na zasedání bylo přítomno 6 členů zastupitelstva.
Omluveni: Gabriela Andrlíková, Jindřich Štěpánek, Vladimír Tomana
Zastupitelstvo obce Nezbavětice
1. Určuje Kateřinu Dubovou a Václava Sedláka za ověřovatele zápisu a Libora Sedláka a
Vladislava Macourka za členy návrhové komise.
2. Schvaluje doplnění programu o bod „Veřejnoprávní smlouva s městem Starý Plzenec o
přenosu příslušnosti k projednávání přestupků“ a bod „Žádost SDH Nezbavětice“.
Současně též přesun bodu osmého - „Vymezení hranice st.p. kat.č. 6 a 5 vůči pozemku
kat.č. 638/23 v obecním vlastnictví“ na konec pořadu zasedání před bod „Různé“.
3. Schvaluje doplněný program zasedání jako celek.
4. Bere na vědomí kontrolu usnesení z předchozích zasedání.
5. Bere na vědomí průběžnou zprávu účetní obce o hospodaření.
6. Bere na vědomí zprávu k průběhu rekonstrukce kulturního zařízení.
7. Schvaluje zvýšení předpokládaných nákladů na rekonstrukci kulturního zařízení o
13%, tj. 53 tisíc Kč, v souvislosti se zvětšením předpokládaného rozsahu oprav.
8. Schvaluje záměr pořízení nového nábytku, konkrétně 20ks židlí, do salonku místního
pohostinství za cenu nepřekračující 20 tisíc Kč. Ukládá starostovi realizaci tohoto
záměru do konce roku.
9. Revokuje usnesení č. 9/15/2016 o prodeji stavební parcely kat.č. 47/39 p. Dušanu
Muellerovi, bytem Nezbavětice 15.
10. Schvaluje prodej stavební parcely kat.č. 47/39 p. Dušanu Muellerovi, bytem
Nezbavětice 15, za nominální cenu 940 Kč/m2 a současně její snížení o daň z nabytí
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nemovitých věcí, již dle nově platné legislativy může hradit výhradně nabyvatel.
11. Schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy s městem Starý Plzenec o přenosu
příslušnosti k projednání přestupků.
12. Schvaluje žádost SDH Nezbavětice o poskytnutí příspěvku ve výši 80 tisíc Kč na
dofinancování pořízení hasičské stříkačky upravené pro sportovní využití.
13. Schvaluje návrh na vzájemné zaměření hranic parcely kat.ř. 638/23 v obecním
vlastnictví a parcel kat.č. 5 a 6 v soukromém vlastnictví. Jestliže se prokáže, že část
nově postaveného plotu se nachází na obecním pozemku, ukládá starostovi vyhlásit
záměr výpůjčky této části parcely 638/23 a věc znovu předložit k projednání.
14. Schvaluje rozpočtové opatření č. 5/2017.

V Nezbavěticích dne 26. října 2017

……………………………….
Ing. Libor Sedlák
místostarosta

……………………………….
Ing. Jan Vyskočil
starosta
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Výpis usnesení
ze zasedání č. 25/2017 zastupitelstva obce Nezbavětice
konaného dne 21. prosince 2017

Na zasedání bylo přítomno 9 členů zastupitelstva.
Omluveni:

Zastupitelstvo obce Nezbavětice
1. Určuje Kateřinu Dubovou a Gabrielu Andrlíkovou za ověřovatele zápisu a Libora
Sedláka a Vladimíra Tomanu. za členy návrhové komise.
2. Schvaluje vyřazení bodu „Střednědobý výhled rozpočtu pro období 2018-2021“ z
programu zasedání.
3. Schvaluje zařazení bodu „Personální zajištění inventarizace majetku obce k
31.12.2017“ do programu zasedání.
4. Schvaluje upravený program zasedání jako celek.
5. Bere na vědomí kontrolu usnesení z předchozího zasedání.
6. Bere na vědomí zprávu účetní obce o hospodaření obce v roce 2017.
7. Bere na vědomí zprávu starosty o činnosti obce v roce 2017.
8. Bere na vědomí zprávu kontrolního výboru.
9. Bere na vědomí zprávu finančního výboru.
10. Bere na vědomí zprávu o postupu oprav objektu kulturního zařízení.
11. Schvaluje pronájem objektu bývalé kovárny panu Martinu Mráčkovi, bytem
Kralovická 63, Plzeň, a to za cenu 5000 Kč měsíčně k úhradě vždy před započetím
příslušného období.
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12. Bere na vědomí výpověď veřejnoprávní smlouvy o výkonu přenesené působnosti na
úseku evidence obyvatel ze strany obce Šťáhlavy. Současně bere na vědomí informaci
starosty, že tuto agendu již od počátku roku obecní úřad zajišťuje samostatně.
13. Schvaluje návrh ceníku svozu směsného komunálního odpadu pro rok 2018
společnosti Rumpold – R Rokycany s.r.o. a související úpravu smluvního ujednání s
touto společností.
14. Schvaluje upravené ceny známek za svoz směsných komunálních odpadů pro rok
2018 takto:
▪ černá známka – 12 svozů – 900 Kč
▪ žlutá známka – 26 svozů – 1480 Kč
▪ modrá známka – 42 svozů – 2150
▪ červená známka – 52 svozů – 2400 Kč
15. Bere na vědomí návrh ceníku svozu tříděných odpadů pro rok 2018 společnosti
Odpady Bohemia s.r.o. a textaci stávající smlouvy s touto společností. Ukládá
starostovi odmítnout předložený návrh ceníku a dále se společností Odpady Bohemia
s.r.o. jednat.
16. Ukládá starostovi na příštím zasedání předložit návrh zajištění svozu tříděných odpadů
pro další období.
17. Schvaluje rozpočtové opatření č. 6/2017.
18. Revokuje usnesení č. 8/1/2014 o odměnách neuvolněných zastupitelů v souvislosti s
novelizací zákona o obcích platnou od 1.1.2018.
19. Schvaluje s účinností od 1.1.2018 odměny neuvolněných členů zastupitelstva (ve
stávající výši) takto:
▪ hrubá odměna starosty obce: 13 423 Kč
▪ hrubá odměna místostarosty obce: 3 250 Kč
20. Schvaluje navržený rozpočet obce pro rok 2018.
21. Schvaluje personální složení komisí pro inventarizaci majetku obce takto:
▪ hlavní komise: V. Tomana, K. Dubová, G. Andrlíková
▪ kulturní zařízení: J. Štěpánek, J. Vyskočil, D. Mueller
▪ hasičská zbrojnice: J. Sedlák, L. Sedlák, M. Vyskočil
▪ ostatní budovy a stavby: V. Bešťák, V. Sedlák, V. Macourek
22. Schvaluje pořízení uvítacích cedulí v provedení plech, pozink – se zobrazením
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obecního znaku k instalaci k oběma vjezdům do obce po silnici III/1771, a to v
celkové ceně 6000 Kč. Ukládá starostovi zajistit objednávku a instalaci.

V Nezbavěticích dne 21. prosince 2017

……………………………….
Ing. Libor Sedlák
místostarosta

……………………………….
Ing. Jan Vyskočil
starosta
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Výpis usnesení
ze zasedání č. 26/2018 zastupitelstva obce Nezbavětice
konaného dne 8. února 2018

Na zasedání bylo přítomno 7 členů zastupitelstva.
Omluveni: Gabriela Andrlíková, Kateřina Dubová

Zastupitelstvo obce Nezbavětice
1. Určuje Václava Sedláka a Vladimíra Tomanu za ověřovatele zápisu a Libora Sedláka a
Jindřicha Štěpánka za členy návrhové komise.
2. Schvaluje zařazení bodu „Projednání podmínek účasti obce na vybudování technické
infrastruktury“ na program zasedání.
3. Schvaluje doplněný program zasedání jako celek.
4. Bere na vědomí kontrolu usnesení z předchozího zasedání.
5. Bere na vědomí průběžnou zprávu účetní obce o hospodaření obce.
6. Schvaluje Střednědobý výhled rozpočtu pro období 2018 – 2022.
7. Bere na vědomí zprávu o průběhu projektové přípravy další etapy kanalizace
8. Ukládá starostovi a místostarostovi, aby připravili žádost o dataci na vybavení
sportoviště dalšími prvky, jmenovitě tenisovou stěnou, basketbalovým košem a herním
prvkem pro děti, z Programu stabilizace a obnovy venkova 2018 Plzeňského kraje.
9. Bere na vědomí nabídky společností Marius Pedersen a Rumpold – R Rokycany ke
svozu tříděných komunálních odpadů v roce 2018.
10. Ukládá starostovi zajistit aktualizaci nabídky ze strany společnosti Marius Pedersen a
také nabídku společnosti AVE CZ na svoz tříděných komunálních odpadů, a to včetně
varianty pytlového svozu plastů. Současně starostovi ukládá, aby s těmito
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společnostmi projednal také typ kontejnerů, které by případně byly v obci umístěny,
především z hlediska dostatečné velikosti otvoru pro vhoz.
11. Schvaluje obecně závaznou vyhlášku č. 1/2018 zrušující dřívější obecně závazné
vyhlášky č. 4/2005 a 1/2006.
12. Schvaluje obecně závaznou vyhlášku č. 2/2018 zrušující dřívější obecně platnou
vyhlášku č. 1/2010.
13. Schvaluje obecně závaznou vyhlášku č. 3/2018 o poplatcích ze psů.
14. Ustanovuje pracovní skupinu ve služení Libor Sedlák, Vladimír Tomana a Jan
Vyskočil, která se bude zabývat záměrem výstavby RD na pozemku kat.č. 86/18 a
jednáním s jeho vlastníky.

V Nezbavěticích dne 8. února 2018

……………………………….
Ing. Libor Sedlák
místostarosta

……………………………….
Ing. Jan Vyskočil
starosta
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Výpis usnesení
ze zasedání č. 27/2018 zastupitelstva obce Nezbavětice
konaného dne 8. března 2018

Na zasedání bylo přítomno 9 členů zastupitelstva.

Zastupitelstvo obce Nezbavětice
1. Určuje Kateřinu Dubovou a Václava Sedláka za ověřovatele zápisu a Libora Sedláka a
Jindřicha Štěpánka za členy návrhové komise.
2. Schvaluje navržený program zasedání.
3. Bere na vědomí kontrolu usnesení z předchozího zasedání.
4. Bere na vědomí průběžnou zprávu účetní obce o hospodaření obce.
5. Bere na vědomí informace o plánovaných změnách v jízdních řádech autobusových
linek od roku 2020.
6. Bere na vědomí zprávu o průběhu projektové přípravy další etapy kanalizace
7. Schvaluje směnu pozemku kat.č. kat.č. 78/5 (k.ú. Nezbavětice) ve vlastnictví obce za
pozemek kat.č. 604/9 (k.ú. Nezbavětice)
8. Schvaluje uzavření smlouvy se společností Rumpold – R Rokycany na zajištění
pytlového svozu plastů. Smlouva bude uzavřena na dobu určitou v délce tří měsíců, po
jejímž uplynutí bude pytlový způsob svozů vyhodnocen a na základě závěru tohoto
hodnocení bude uzavřena smlouva pro následující období. .
9. Bere na vědomí zprávu o stanovisku města Starý Plzenec k projektové přípravě
přeložky silnice I/20.
10. Ukládá starostovi ve spolupráci s odborem stavebně správním Magistrátu města Plzně
připravit koncept změny č. 1 územního plánu obce a předložit jej k projednání.
Současně ukládá připravit i koncept územní studie plochy vymezené k výstavbě
1 (ze 2)

Obec Nezbavětice
Nezbavětice 80, 332 04 Nezvěstice, IČ 49180509

rodinných domů, konkrétně parcel kat.č. 91/2, 90 89, 87 a 86/18.
11. Schvaluje podání žádosti vůči společnosti AG Produkt a.s. o změnu využití pozemku
kat.č 93/18, konkrétně o změnu na trvalý travní porost, aby byl omezen splach ornice
na soukromé pozemky a do rybníka na návsi.
12. Ukládá starostovi svolat pracovní schůzku zastupitelů a vedení Sportovního klubu
fotbalu Nezbavětice k tématu zřízení tenisové stěny v areálu sportoviště.

V Nezbavěticích dne 8. března 2018

……………………………….
Ing. Libor Sedlák
místostarosta

……………………………….
Ing. Jan Vyskočil
starosta
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Výpis usnesení
ze zasedání č. 28/2018 zastupitelstva obce Nezbavětice
konaného dne 12. dubna 2018

Na zasedání bylo přítomno 7 členů zastupitelstva.
Omluveni: Kateřina Dubová, Jindřich Štěpánek

Zastupitelstvo obce Nezbavětice
1. Určuje Gabrielu Andrlíkovou a Vladislava Macourka za ověřovatele zápisu a Libora
Sedláka a Václava Sedláka za členy návrhové komise.
2. Schvaluje doplnění programu o body „Rozpočtové opatření č. 1/2018“ a „Vybavení
areálu SK“, dále pak vynětí bodu „Závěrečná zpráva hlavní inventarizační komise“ z
pořadu zasedání.
3. Schvaluje upravený program zasedání jako celek.
4. Bere na vědomí kontrolu usnesení z předchozího zasedání.
5. Bere na vědomí průběžnou zprávu účetní obce o hospodaření obce.
6. Bere na vědomí zprávu o dalším průběhu projektové přípravy kanalizace v hlavní
ulici.
7. Schvaluje Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti se společností Česká
telekomunikační infrastruktura a.s. na pozemcích kat.č. 638/23, 645/14 a 645/2 v
souvislosti s připravovanou přeložkou sdělovacího vedení.
8. Bere na vědomí dosud shromážděné podněty ke zvažované změně územního plánu
obce. Ukládá starostovi zveřejnit záměr provedení změny územního plánu na webu a
na úřední desce obce, aby občané a vlastníci nemovitostí mohli podat další podněty.
Současně dále spolupracovat s odborem stavebně – správním v přípravě zadání změny
územního plánu.
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9. Ukládá starostovi zajistit provedení prořezávky zeleně na obecní návsi, především
odstranění lípy naproti domu čp. 4, jelikož části koruny hrozí pádem a strom je již z
části odumřelý.
10. Bere na vědomí nabídky společností Peška – židle a křesla s.r.o. a ATAN nábytek s.r.o.
na dodávku židlí do objektu kulturního zařízení.
11. Schvaluje pořízení 100 ks židlí do sálu kulturního zařízení za cenu nepřevyšující 100
500,- Kč od společnosti Peška – židle a křesla s.r.o., případně ATAN nábytek s.r.o..
Ukládá svému členu, p. Václava Sedlákovi, aby na základě osobní prohlídky
nabízeného zboží provedl výběr mezi jmenovanými dodavateli.
12. Ukládá starostovi zajistit vyřazení 100ks židlí ze sálu kulturního zařízení a zajistit
jejich prodej či likvidaci.
13. Bere na vědomí nabídku společností Bartek Rozhlasy s.r.o. na dodávku dopravního
radaru.
14. Ukládá starostovi zajistit nabídku na kompletní instalaci radaru od společnosti Bartek
Rozhlasy s.r.o. Současně ukládá témuž, aby zajistil nabídku na instalaci dalších
výstražných prvků za účelem zvýšení bezpečnosti dopravy na silnici III/1771 v
intravilánu obce.
15. Schvaluje rozpočtové opatření č. 1/2018.
16. Ukládá starostovi informovat případné zájemce o koupi stavebních parcel o tom, že do
budoucna již není v platnosti cena dosavadní (940 Kč/m2), ale že bude zastupitelstvem
stanovena nová cena lépe odpovídající současné situaci na trhu s nemovitostmi.

V Nezbavěticích dne 12. dubna 2018

……………………………….
Ing. Libor Sedlák
místostarosta

……………………………….
Ing. Jan Vyskočil
starosta
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Výpis usnesení přijatých
na zasedání č. 29/2018 zastupitelstva obce Nezbavětice
konaném dne 14. června 2018

Na zasedání bylo přítomno 7 členů zastupitelstva.
Omluveni: Gabriela Andrlíková, Vladislav Macourek

Zastupitelstvo obce Nezbavětice
1. Určuje Kateřinu Dubovou a Václava Sedláka za ověřovatele zápisu a Libora Sedláka a
Jindřicha Štěpánka za členy návrhové komise.
2. Schvaluje sloučení bodu 7 a 8 navrženého programu, dále pak doplnění programu o
„Projednání Závěrečného účtu a účetní závěrky Mikroregionu Radyně“ (k zařazení za
bod 8), „Stanovení prodejní ceny stavebních pozemků pro příští období“ (za bod 13),
„Pronájem objektu bývalé kovárny“ (za bod 15 navrženého programu), „Informace z
jednání o přeložce silnice I/20“ a „Záměr úprav v areálu sportoviště“ (obojí za bod
19).
3. Schvaluje upravený program zasedání jako celek.
4. Bere na vědomí kontrolu usnesení z předchozího zasedání.
5. Bere na vědomí průběžnou zprávu účetní obce o hospodaření obce.
6. Schvaluje Závěrečný účet Obce Nezbavětice za rok 2017 a souhlasí s celoročním
hospodařením bez výhrad.
7. Schvaluje Účetní závěrku Obce Nezbavětice a výsledek hospodaření ve výši 2 001
030,94 Kč a jeho převedení na účet 432 (Výsledek hospodaření předcházejících
účetních období).
8. Bere na vědomí Závěrečný účet Mikroregionu Radyně a účetní závěrku za rok 2017.
9. Bere na vědomí zprávu o dalším průběhu přípravy stavby III. etapy kanalizace.
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10. Schvaluje Smlouvu o zajištění přeložky plynárenského zařízení a úhradě nákladů s ní
souvisejících č. 4000215407 se společností GasNet s.r.o.
11. Schvaluje smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene k plynovému řadu
přeloženému dle smlouvy č. 4000215407 se společností GasNet s.r.o.
12. Ukládá starostovi zjistit podmínky realizace přeložky sdělovacího vedení v hlavní
ulici v roce 2018.
13. Bere na vědomí žádost p. Josefa Tomany o přesun pomníku nacházejícího se na
parcele kat.č. 645/2 v těsném sousedství budoucího vjezdu na jeho stavební parcelu.
14. Bere na vědomí stanovisko Odboru životního prostřední Magistrátu města Plzně k
umístění trvalé i dočasné deponie zeminy v areálu „Škalky“ a současnou výzvu k
odstranění tamější černé skládky odpadu. Ukládá starostovi zajistit odstranění černé
skládky na tomto pozemku.
15. Schvaluje prodej stavební parcely sestávající se z pozemků kat.č. 47/34, 47/48 a 67/7
o celkové výměře 1213 m2 p. Petru Kosovi, bytem Žákava 165, a sl. Petře Kvíderové,
bytem Nezbavětice 40, za cenu 940 Kč/m2.
16. Ukládá starostovi konzultovat s Advokátní kanceláří Františkánská textaci kupní
smlouvy k prodávaným stavebním pozemkům tak, aby bylo do budoucna pro všechny
další tyto smlouvy s ohledem na rostoucí tržní cenu stavebních parcel zajištěno
předkupní právo obce, případně jiná ekvivalentní ochrana před spekulativními nákupy.
17. Ukládá starostovi zařadit na pořad příštího zasedání projednání podmínek prodeje
dalších stavebních parcel, především prodejní ceny.
18. Bere na vědomí zprávu starosty k možnostem získání dotace na podchycení volných
výustí stávající kanalizace a zřízení ČOV.
19. Ukládá starostovi zajistit cenovou nabídku na zpracování IV. etapy rekonstrukce
kanalizace v úseku od hlavní ulice (směr Chválenice) k požární nádrži Roupín.
20. Bere na vědomí ukončení nájemní smlouvy na reklamní zařízení na parcele kat.č.
131/2 se společností OSONA.
21. Schvaluje uzavření nájemní smlouvy se společností Radynet s.r.o. na instalaci
reklamního zařízení o velikosti ca 2,5x5m na pozemku kat.č. 129/16 za roční nájemné
3000 Kč splatné jednorázově před započetím období.
22. Schvaluje uzavření nájemní smlouvy se společností Hard production s.r.o., IČ
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03910598, na instalaci reklamních zařízení na pozemku kat.č. 131/2 a 78/1 za celkové
roční nájemné 9000 Kč splatné jednorázově před započetím období.
23. Bere na vědomí výpověď smlouvy na svoz tříděných komunálních odpadů se
společností Marius Pedersen a.s. k 31.8.2018 a náhradní ujednání se společností
Rumpold – R Rokycany s.r.o. na svoz tříděných odpadů v období od 1.9.2018 až do
konce tohoto roku, kdy současně dojde k přechodu na pytlový svoz plastů. V závěru
roku budou zkušenosti s pytlovým svozem vyhodnoceny a na jejich základě
zastupitelé rozhodnou o systému svozu TKO pro následující období.
24. Bere na vědomí podněty shromážděné ke změně č. 1 územního plánu obce, především
podklady připravené Ing. Bradou k poloze a rozměrům retenčních nádrží nad
intravilánem obce, dále pak k předběžné žádosti společnosti AG Produkt a.s. o
rozšíření rozvojové plochy u zemědělského areálu tak, aby byla možná stavba nového
kravína.
25. Bere na vědomí cenovou nabídku na pořízení dopravního radaru od společnosti Bártek
Rozhlasy.
26. Schvaluje rozpočtové opatření č. 2/2018.
27. Bere na vědomí informaci z jednání o přeložce silnice I/20, které proběhlo dne
12.6.2018.
28. Ukládá starostovi na základě požadavků SK Nezbavětice zpracovat návrh na stavební
a další úpravy v areálu sportoviště.
29. Stanovuje pro další volební období počet členů zastupitelstva shodně se stavem
současným, tedy na 9 členů.

V Nezbavěticích dne 14. června 2018

……………………………….
Ing. Libor Sedlák
místostarosta

……………………………….
Ing. Jan Vyskočil
starosta
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Výpis usnesení přijatých
na zasedání č. 30/2018 zastupitelstva obce Nezbavětice
konaném dne 20. září 2018

Na zasedání bylo přítomno 7 členů zastupitelstva.
Omluveni: Gabriela Andrlíková, Vladimír Tomana

Zastupitelstvo obce Nezbavětice
1. Určuje Kateřinu Dubovou a Václava Bešťáka za ověřovatele zápisu a Libora Sedláka a
Vladislava Macourka za členy návrhové komise.
2. Schvaluje vyřazení bodů 13, 16 a 18 navrženého programu z pořadu zasedání a
upravený program jako celek.
3. Bere na vědomí kontrolu usnesení z předchozího zasedání.
4. Bere na vědomí průběžnou zprávu účetní obce o hospodaření.
5. Bere na vědomí návrh vyhlášky zakazující pálení biologicky rozložitelných odpadů za
účelem jejich odstranění a ukládá starostovi, aby ji na příštím zasedání předložil k
projednání spolu s vyhláškou upravující systém svozu odpadů v obci.
6. Schvaluje odklad projednání nových podmínek projede stavebních parcel tak, aby o
něm jednalo až nové zastupitelstvo vzešlé z brzkých voleb, které jím tak upraví
podmínky svého vlastního budoucího rozhodování.
7. Bere na vědomí nabídku společnosti Reacom s.r.o. na opravu místní komunikace
kolem budovy pohostinství a dále ke Škalkám metodou mikrokoberce. Schvaluje
realizaci tohoto díla a ukládá její zajištění starostovi.
8. Ukládá starostovi připravit návrh geometrického plánu oddělující část pozemku kat.č.
288/4, který v budoucnu bude sloužit jako plocha ochranné zeleně kolem plánované
přeložky silnice I/20 a jeho získání je podmínkou přesunu mostního objektu pod
plánovanou komunikací a napřímení budoucí trasy pro pěší a cyklisty do sousední
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Losiné, kterou si klade ŘSD ČR. Dále ukládá připravit kupní smlouvu k oddělené části
pozemku, jíž obec tuto parcelu nabude do svého majetku.
9. Ukládá starostovi připravit geometrický plán a návrh smlouvy ke směně, jíž obec
nabude pozemek kat.č. 288/5 náhradou za srovnatelnou výměru zemědělských
pozemků v „Nádolí“. Nabývaný pozemek bude výhledově sloužit jako plocha
ochranné zeleně kolem plánované přeložky silnice I/20 a jeho získání je podmínkou
přesunu mostního objektu pod plánovanou komunikací a napřímení budoucí trasy pro
pěší a cyklisty do sousední Losiné, kterou si klade ŘSD ČR.
10. Ukládá starostovi zajistit v nejbližší době nátěr oken na severní straně sálu a současně
připravit nabídku na opravu dřevěného obložení v sále u jeviště.
11. Ukládá starostovi předložit dodatek k nájemní smlouvě se společností Radynet s.r.o.
na využívání části objektu obecního úřadu v tom smyslu, že bude pronajata i část
sousedícího veřejného prostranství za účelem umístění stavební buňku a tato bude
používána jako skladiště pro uvedenou firmu.
12. Bere na vědomí informace o přípravě změny č. 1 územního plánu obce, především
stanovisko Krajského odboru životního prostředí a Ministerstva dopravy.
13. Schvaluje cenovou nabídku Ing. Miroslava Brady ke zpracování III. etapy
rekonstrukce dešťové kanalizace v obci (ulice k Roupínu).
14. Ukládá starostovi a místostarostovi připravit technický návrh úpravy dešťové
kanalizace v sousedství usedlosti čp. 16 tak, aby odpady vody ze stávající volné
kanalizační výusti byly vedeny dále od této usedlosti.
15. Ukládá starostovi předložit technický návrh řešení opravy hráze a výpusti rybníčku
nad Roupínem.

V Nezbavěticích dne 20. září 2018

……………………………….
Ing. Libor Sedlák
místostarosta

……………………………….
Ing. Jan Vyskočil
starosta
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Obec Nezbavětice
Nezbavětice 80, 332 04 Nezvěstice, IČ 49180509

Výpis usnesení přijatých
na zasedání č. 31/2018 zastupitelstva obce Nezbavětice
konaném dne 4. října 2018

Na zasedání bylo přítomno 7 členů zastupitelstva.
Omluveni: Gabriela Andrlíková, Václav Sedlák

Zastupitelstvo obce Nezbavětice
1. Určuje Kateřinu Dubovou a Václava Bešťáka za ověřovatele zápisu a Libora Sedláka a
Jindřicha Štěpánka za členy návrhové komise.
2. Schvaluje navržený program zasedání.
3. Bere na vědomí průběžnou zprávu účetní obce o hospodaření.
4. Schvaluje vyhlášku č. 4/2018 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním
odpadem na území obce Nezbavětice.
5. Schvaluje vyhlášku č. 5/2018, kterou se stanovují podmínky pro spalování suchých
rostlinných materiálů v obci. Touto vyhláškou se zakazuje pálení listí, větví a dalších
odpadů tohoto charakteru za účelem jejich odstranění.
6. Schvaluje cenovou nabídku Ing. Petra Tauše na zhotovení změny č. 1 územního plánu
obce a územní studie pro rozvojovou lokalitu č. 1 (zemědělská půda nacházející se
nad a za budovou obecního úřadu).
7. Schvaluje rozpočtové opatření č. 3/2018.
8. Bere na vědomí shrnutí starosty k činnosti zastupitelstva a obecního úřadu v
uplynulém volebním období 2014 – 2018.
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Obec Nezbavětice
Nezbavětice 80, 332 04 Nezvěstice, IČ 49180509

V Nezbavěticích dne 4. října 2018

……………………………….
Ing. Libor Sedlák
místostarosta

……………………………….
Ing. Jan Vyskočil
starosta
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Obec Nezbavětice
Nezbavětice 80, 332 04 Nezvěstice, IČ 49180509

Výpis usnesení
z ustavujícího zasedání č. 1/2018 zastupitelstva obce Nezbavětice
konaného dne 1. listopadu 2018

Na zasedání bylo přítomno 9 členů zastupitelstva.
Zastupitelstvo obce Nezbavětice
1. Určuje pí Růženu Krásnou za pořizovatele zápisu ze zasedání a p. Vladislava
Macourka a pí Kateřinu Dubovou za jeho ověřovatele.
2. Schvaluje navržený program zasedání.
3. Stanovuje, že volba do funkcí starosty, místostarosty, předsedů a členů výborů bude
veřejná.
4. Volí do funkce starosty obce Libora Sedláka.
5. Volí do funkce místostarosty obce Jana Vyskočila.
6. Volí do funkce předsedy finančního výboru Kateřinu Dubovou, za jeho členy
Vladislava Macourka a Dagmar Šoffrovou.
7. Volí do funkce předsedy kontrolního výboru Václava Sedláka, za jeho členy Františka
Heferta a Dušana Mullera.
8. Stanovuje (v hrubém vyjádření) výši odměn pro neuvolněné členy zastupitelstva obce
následujícím způsobem:
• starosta: 16 500,- Kč
• místostarosta: 7 800,- Kč
9. Za svého člena ve volebním období 2018 – 2022 pověřeného plnit funkci určeného
zastupitele v procesu pořizování územně plánovací dokumentace a územně
plánovacích podkladů obce určuje Jana Vyskočila.
10. Za svého zástupce na Valné hromadě Mikroregionu Radyně určuje Libora Sedláka.
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Obec Nezbavětice
Nezbavětice 80, 332 04 Nezvěstice, IČ 49180509

11. Za svého zástupce na Shromáždění zástupců Svazku obcí okresu Plzeň – jih pro
odpadové hospodářství určuje Jana Vyskočila.
12. Schvaluje návrh úprav jednacího řádu zastupitelstva obce takto:
• čl. V, odst. 2 nově v tomto znění: O každém návrhu na doplnění programu
zastupitelstvo hlasuje. Témata jednání závažného významu, kde nehrozí
nebezpečí z prodlení, však nejsou na pořad jednání již zařazována. Namísto
toho jsou zařazována až na pořad zasedání následujícího.
• čl. VI, odst. 7, souvětí prvé, výčet účastníků jednání s právem vstoupit do
rozpravy se doplňuje o vlastníky nemovitosti v katastru obce
13. Schvaluje upravený jednací řád zastupitelstva obce.

V Nezbavěticích dne 1. listopadu 2018

……………………………….
Ing. Jan Vyskočil
místostarosta

……………………………….
Ing. Libor Sedlák
starosta
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