Usnesení č. 25/2017
ze zasedání Zastupitelstva městyse Nezamyslice
konaného dne 12. 12. 2017 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. 13/2017, které se mění na straně příjmů o 851.500,- Kč a
na straně výdajů o 102.327,- Kč. Financování ve výši – 749.173,- Kč
4. Pověření Rady kompetencí provést poslední rozpočtové opatření roku 2017
5. Rozpočet na rok 2018
6. Závazné ukazatele rozpočtu dle přílohy v tabulkové části materiálu „Návrh
rozpočtu“.
7. Rozpis schváleného rozpočtu do plného třídění rozpočtové skladby dle vyhlášky
č. 323/2002 Sb. je v kompetenci účetní
8. Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2019 - 2021
9. Inventarizační komise k provedení inventarizace majetku městyse za rok 2017
10. Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2017 o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů
11. Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2017, kterou se zakazuje požívání alkoholických
nápojů za účelem zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku na
vymezených veřejných prostranstvích
12. Prodej pozemku p.č. 473/80 v k.ú. Nezamyslice nad Hanou, o výměře 130 m2,
žadatelům, za cenu 50 Kč/m2 vč. DPH. Odůvodnění nižší ceny oproti ceně
obvyklé:
- Pozemek je samostatně neprodejný, a pro žádného z okolních vlastníků nemá
jako pozemek fakticky a legálně oplocený žádný význam
- Jedinými zájemci jsou a logicky mohou být pouze žadatelé
- Tito se také od roku 1977 o pozemek starali, městys jej nijak neudržoval
- Pro městys je pozemek zcela zbytečný, nemůže jej nijak využít, jde o tzv.
zbytný majetek
- Není efektivní volit jinou právní formu (nájem apod.), protože to nijak trvale
neřeší právní situaci
- Jiný zájemce není
13. Smlouvu o smlouvě budoucí s firmou E.ON Distribuce a.s., České Budějovice o
zřízení věcného břemene za účelem umístění nové elektropřípojky na pozemku
p. č. 982/2 v k.ú. Nezamyslice nad Hanou
14. Uzavření kupní smlouvy na stavební parcelu 2228/4 o výměře 943 m2 za cenu
750,- Kč/m2 pozemku, tj. za kupní cenu 707.250,- Kč, s žadaelem, na základě
projevu jeho zájmu ze dne 4.12.2017
15. Možnost využívat kynologické hřiště Hanáckým kynologickým spolkem
Dřevnovice do 30.6.2018
16. Uzavření kupní smlouvy na stavební parcelu 2228/11 o výměře 984 m2 za cenu
750,- Kč/m2 pozemku, tj. za kupní cenu 738.000,- Kč, s žadatelem, na základě
projevu jeho zájmu ze dne 12.12.2017
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17. Uzavření kupní smlouvy na stavební parcelu 2228/12 o výměře 858 m2 za cenu
750,- Kč/m2 pozemku, tj. za kupní cenu 643.500,- Kč, s žadateli, na základě
projevu jejich zájmu ze dne 12.12.2017, a to do SJM (společné jmění manželů)

II. ZAMÍTÁ:
18. Navýšení platů neuvolněných zastupitelů dle aktuálního znění nařízení vlády č.
318/2017 Sb., ze dne 11.9.2017 o výši odměn členů zastupitelstev územních
samosprávných celků

III. BERE NA VĚDOMÍ:
a)
b)
c)
d)
e)

Informace starosty o činnosti
Zprávu o kontrole úkolů vyplývajících z minulých usnesení
Zprávu finančního výboru
Výroční zprávu základní školy za období školního roku 2016 – 2017
Zprávu o výsledcích vzdělávací činnosti v mateřské škole

IV. REVOKUJE USNESENÍ:
č. 6/22/2017 ze dne 20.9.2017 na základě zrušení rezervace ze dne 4.12.2017

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

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