Usnesení č. 26/2018
ze zasedání Zastupitelstva městyse Nezamyslice
konaného dne 28. 2. 2018 od 18:00 hod.
v budově SRC Nezamyslice
ZASTUPITELSTVO MĚSTYSE NEZAMYSLICE
I. SCHVALUJE
1. Volbu ověřovatelů zápisu a zapisovatele
2. Program jednání
3. Rozpočtové opatření č. 2/2018, které se mění na straně příjmů o 1.106.039,20 Kč
a na straně výdajů o 1.623.118,20 Kč. Financování ve výši – 517.079,- Kč
4. Uzavření kupní smlouvy na stavební parcelu 2228/15 o výměře 862 m2 za cenu
750,- Kč/m2 pozemku, tj. za kupní cenu 646.500,- Kč, s žadateli, na základě
projevu jejich zájmu ze dne 9.2.2018, a to do SJM (společné jmění manželů)
5. Uzavření kupní smlouvy na stavební parcelu 2228/13 o výměře 862 m2 za cenu
750,- Kč/m2 pozemku, tj. za kupní cenu 646.500,- Kč, s žadateli, na základě
projevu jejich zájmu ze dne 25.1.2018, a to do SJM (společné jmění manželů)
6. Uzavření kupní smlouvy na stavební parcelu 2228/16 o výměře 862 m2 za cenu
750,- Kč/m2 pozemku, tj. za kupní cenu 646.500,- Kč, s žadatelem, na základě
projevu jeho zájmu ze dne 12.2.2018
7. Prodej pozemku p.č. 2228/19 v k.ú. Nezamyslice nad Hanou, o výměře 25 m2,
firmě E.ON Distribuce, a.s. se sídlem F.A.Gerstnera 2151/6, České Budějovice 7,
za cenu dle znaleckého posudku, tj. 290 Kč/m2 bez DPH za účelem vybudování
nové trafostanice
8. Vyhlášení Programové dotace na podporu oprav fasád a vybudování nových
vjezdů – příjem žádostí do 31.5.2018
9. Vítěze výběrového řízení na akci „Oprava hřbitovní zdi – SO 01“ na základě
hodnocení Hodnotící komisí – firmu STAVBROS s.r.o., Brodek u Prostějova a
současně Smlouvu o dílo na uvedenou akci s nabídkovou cenou 1.461.190,55 Kč
bez DPH
10. Dodatek č. 1 ke SoD uzavřené s firmou Quantum, a.s., Brněnská 122/212,
Vyškov. Dodatkem se mění rozsah díla, tj. snížení o části týkající se kanalizace a
čerpací stanice (SO 02, SO 02.2, SO 02.3 a SO 02.4)
11. Pokácení nebezpečného stromu na hřbitově
12. Poskytnutí dotace ve výši 100.000,--Kč pro Tělovýchovnou jednotu Haná
Nezamyslice, z.s. a současně znění veřejnoprávní smlouvy o této dotaci
13. Poskytnutí dotace ve výši 10.000,--Kč pro žadatele a současně znění
veřejnoprávní smlouvy o této dotaci
14. Poskytnutí dotace ve výši 70.000,--Kč pro SK SC PRIMA Nezamyslice, a
současně znění veřejnoprávní smlouvy o této dotaci
15. Aktualizovaný Program obnovy venkova městyse Nezamyslice r. 2018 - 2022
16. Pokračování projektových prací na přípravě a stavbě kolumbária na hřbitově dle
varianty č. 3
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17. Pokračování projektových prací na přípravě přestavby budovy č.p. 145 na
sociální byty dle navržené varianty B
18. Dodatek č. 1 ke stanovám DSO Hanácký venkov. Jedná so o vložení nového
bodu m. v odstavci 1 čl. IV Stanov Dobrovolného svazku obcí Hanácký venkov,
v části Předmět činnosti svazku – bod m) zní : společného plnění úkolů v oblasti
obecného nařízení o ochraně osobních údajů – GDPR – vyplývající z nařízení
Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016. Společný
pro členské obce svazku a jimi zřízených příspěvkových organizací bude zejména
pověřenec pro ochranu osobních údajů

II. BERE NA VĚDOMÍ:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Informace starosty o činnosti
Zprávu o kontrole úkolů vyplývajících z minulých usnesení
Zprávu kontrolního výboru
Přípravná jednání o umístění rychlostních radarů v obci
Žádost o prodej pozemku p.č. 3460 v k.ú. Nezamyslice nad Hanou
Žádost o prodej části pozemku p.č. 982/2 v k.ú. Nezamyslice nad Hanou

III. UKLÁDÁ:
a) Zjistit informace a možnosti podání žádosti o dotaci na Workoutové hřiště
b) Pokračovat v přípravě zajištění a umístění rychlostních radarů v obci, zjistit
informace a možnosti podání žádosti o dotaci na radary

Ing. Vlastimil Michlíček
………………………………………….
Ing. Vlastimil Michlíček
starosta

Dagmar Pavlíková
………………………………….
Dagmar Pavlíková
místostarosta
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