Usnesení č. 20/2017
ze zasedání Zastupitelstva městyse Nezamyslice
konaného dne 15. 6. 2017 od 19:00 hod.
v budově SRC Nezamyslice
ZASTUPITELSTVO MĚSTYSE NEZAMYSLICE
I. SCHVALUJE
1. Volbu ověřovatelů zápisu a zapisovatele
2. Program jednání
3. Účetní závěrku městyse ke dni 31. 12. 2016. Hospodářský výsledek městyse ve
výši 8.449.568,32 Kč bude převeden k hospodářskému výsledku předchozích let
4. Uděluje souhlas s celoročním hospodařením městyse, schvaluje závěrečný účet
městyse za rok 2016 včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření za rok
2016 s výhradami
5. Přijetí dotace z „Programu na podporu JSDH 2017“ pro dotační titul „Dotace na
pořízení a nákup věcného vybavení JSDH obcí Olomouckého kraje 2017“ ve výši
60.000,- Kč na vybavení JSDH Nezamyslice
6. Spolufinancování městysem ve výši min. 50% na nákup vybavení jednotky SDH
7. Znění smlouvy o poskytnutí uvedené dotace na nákup vybavení jednotky SDH
s Olomouckým krajem
8. Poskytnutí příspěvků na opravu fasád a zřízení nových vjezdů dle zprávy
kontrolního výboru a dle podmínek uvedených v Programové dotaci vyhlášené
městysem dne 24.3.2017
9. Uzavření kupní smlouvy na stavební parcelu RD 16 o výměře 861,70 m2 za cenu
750,- Kč/m2 pozemku, tj. za kupní cenu 646.275,- Kč, s manžely paní Mgr.
Anetou Franzovou, Nová 849, Ivanovice na Hané a panem Petrem Franzem,
Wiedermannova 209, Ivanovice na Hané, na základě projevu jejich zájmu ze dne
18.5.2017, a to do SJM (společné jmění manželů); kupní smlouva bude
s kupujícími uzavřena do 3 týdnů po přidělení parcelního čísla v evidenci katastru
nemovitostí
10. Rozpočtové opatření č. 5/2017, kterým se mění rozpočet na straně příjmů o
157.911,- Kč a na straně výdajů o 526.240,- Kč. Financování ve výši 368.329,- Kč
11. Uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace ve výši 25.000,--Kč pro
ORION - Středisko volného času Němčice nad hanou, příspěvková organizace
12. Uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace ve výši 19.000,--Kč pro SH
ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Nezamyslice
13. Znění a zároveň uzavření dodatku č. 2 ke SoD s firmou STAEG Development,
spol. s r.o., Vyškov na akci „Rozšíření a rekonstrukce základní školy
v Nezamyslicích“
14. Znění a zároveň uzavření SoD s firmou Regionální rozvojová agentura Východní
Moravy se sídlem ve Zlíně na projekt „Rozvoj sociálního bydlení – č.p. 145
Nezamyslice“
15. Odpis pohledávky za FO Anna Jánská ve výši 101.787,44 Kč
16. Vyhlášení záměru prodat část pozemku p.č. 982/2 v k.ú. Nezamyslice nad
Hanou
17. Pronájem kynologického hřiště dle žádosti Gentle Bull, z.s.
18. Plán obnovy vodovodu městyse Nezamyslice
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II. BERE NA VĚDOMÍ:
1.
2.
3.
4.
5.

Informace starosty a zprávu starosty za uplynulé období
Zprávu o kontrole úkolů vyplývajících z minulých usnesení
Zprávu o výsledku kontroly finančního a kontrolního výboru
Rozpočtové opatření č. 4/2017
Informaci o spolupráci s ARAGON Security s.r.o.

III. UKLÁDÁ PŘÍKAZCI OPERACÍ, SPRÁVCI ROZPOČTU A HLAVNÍ ÚČETNÍ:
 věnovat kontrole plnění rozpočtu v dalším období takovou pozornost, aby
nedocházelo k porušení zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole (zajištění
předběžné kontroly plánovaných a připravovaných operací)
IV. UKLÁDÁ STAROSTOVI:
 dodržovat platný zákon o veřejných zakázkách – uveřejňovat na profilu
zadavatele uzavřené dodatky ke smlouvám o dílo, a to do 15 dnů od jejich
uzavření
V. UKLÁDÁ FINANČNÍMU VÝBORU:
 provést nejpozději do 31. 10. 2017 kontrolu plnění přijatých opatření k nápravě

Ing. Vlastimil Michlíček, v.r.
………………………………………….
Ing. Vlastimil Michlíček
starosta

Dagmar Pavlíková, v.r.
………………………………….
Dagmar Pavlíková
místostarosta

2

