Usnesení č. 27/2018
ze zasedání Zastupitelstva městyse Nezamyslice
konaného dne 19. 4. 2018 od 19:00 hod.
v budově SRC Nezamyslice
ZASTUPITELSTVO MĚSTYSE NEZAMYSLICE
I. SCHVALUJE
1. Volbu ověřovatelů zápisu a zapisovatele
2. Program jednání
3. Rozpočtové opatření č. 5/2018, kterým se mění rozpočet na straně příjmů o
292.500,- Kč a na straně výdajů o 391.262,- Kč. Financování ve výši 98.762,- Kč
4. Uzavření kupní smlouvy na stavební parcelu 2228/10 o výměře 980 m2 za cenu
750,- Kč/m2 pozemku, tj. za kupní cenu 735.000,- Kč, s žadateli na základě
projevu jejich zájmu ze dne 16.4.2018, a to do spoluvlastnictví
5. Uzavření kupní smlouvy na stavební parcelu 2228/14 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 30.3.2018, a to do spoluvlastnictví
6. Uzavření kupní smlouvy na stavební parcelu 2228/18 o výměře 933 m2 za cenu
750,- Kč/m2 pozemku, tj. za kupní cenu 699.750,- Kč, s žadatelem na základě
projevu jeho zájmu ze dne 19.3.2018
7. 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 žadateli na základě
projevu jejich zájmu ze dne 3.4.2018, a to do SJM (společné jmění manželů)
v případě, že původní žadatel o stavební parcelu 2228/4 nepodepíše do
30.4.2018 kupní smlouvu
8. Prodej části pozemku p.č. 982/2 v k.ú. Nezamyslice nad Hanou, o výměře cca 85
m2 (dle vyhlášeného záměru ze dne 28.3.2018), žadatelům za cenu obvyklou, tj.
300,- Kč/m2 + DPH. Náklady na geometrické rozdělení pozemku uhradí žadatelé
9. Mimořádnou odměnu členovi zastupitelstva ve výši 2.000,- Kč za provedení
fyzických inventur majetku městyse k 31.12.2017
10. Mimořádnou odměnu členovi zastupitelstva ve výši 2.000,- Kč za provedení
fyzických inventur majetku městyse k 31.12.2017
11. Mimořádnou odměnu členovi zastupitelstva ve výši 2.000,- Kč za provedení
fyzických inventur majetku městyse k 31.12.2017
12. Mimořádnou odměnu členovi zastupitelstva ve výši 50.000,- Kč za vyjednání
finanční úspory městyse u stavby „ZTV – lokalita Končiny“ ve výši 3,6 mil. Kč
13. Aktualizovaný Plán obnovy vodovodu a kanalizace městyse Nezamyslice

II. BERE NA VĚDOMÍ:
a) Informace starosty o činnosti
b) Zprávu o kontrole úkolů vyplývajících z minulých usnesení
c) Informaci zaslanou ČAOH – Českou asociací odpadového hospodářství - k riziku
navýšení nákladů za odpadové hospodářství měst a obcí
d) Rozpočtové opatření č. 3/2018 a 4/2018
e) Zprávu o provedeném přezkumu hospodaření městyse za rok 2017
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f) Zprávu o provedené kontrole HZS Olomouckého kraje dle zákona č. 240/2000
Sb., o krizovém řízení
g) Zprávu finančního výboru o provedené kontrole
h) Návrh smlouvy o právu provést stavbu od fy. Zbyněk Burget
i) Stanovení místní úpravy provozu odborem dopravy Krajského úřadu
Olomouckého kraje, tj. zrušení přechodů na ul. Vyškovská
j) Informaci o uskutečněných jednáních mezi Radou městyse a Školskou radou
týkajících se současné situace v ZŠ a MŠ Nezamyslice a případného vyhlášení
konkurzu na místo ředitele školy

III. UKLÁDÁ STAROSTOVI:
a) Zaslat žadateli výzvu k doložení všech potřebných dokladů a k následnému
podpisu kupní smlouvy na stavební parcelu 2228/4 do 30. 4. 2018 do 12:00 hod.
b) možnosti umístění stavby dle návrhu pana Burgeta, prověření ukončení jeho
předešlých staveb

IV. REVOKUJE USNESENÍ:
v případě nepodepsání kupní smlouvy na parcelu 2228/4 v k.ú. Nezamyslice nad
Hanou do 30.4.2018 původním žadatelem, revokuje zastupitelstvo usnesení č.
14/25/2017 ze dne 12.12.2017

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

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