Usnesení č. 28/2018
ze zasedání Zastupitelstva městyse Nezamyslice
konaného dne 14. 6. 2018 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. 2017. Hospodářský výsledek městyse ve
výši 11.921.004,22 Kč bude převeden k hospodářskému výsledku předchozích
let
4. Uděluje souhlas s celoročním hospodařením městyse, schvaluje závěrečný účet
městyse za rok 2017, včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření za rok
2017 bez výhrad
5. Přijetí dotace z „Programu na podporu JSDH 2018“ pro dotační titul č.1 „Dotace
na pořízení, rekonstrukci a opravu požární techniky a nákup věcného vybavení
JSDH obcí Olomouckého kraje 2018“ ve výši 67.000,- Kč na vybavení JSDH
Nezamyslice
6. Spolufinancování městysem ve výši min. 50% na nákup vybavení jednotky SDH
7. Uzavření smlouvy o poskytnutí uvedené dotace na nákup vybavení jednotky SDH
s Olomouckým krajem
8. Přijetí dotace z „Programu obnovy venkova Olomouckého kraje 2018“, dotační titul
„Podpora budování a obnovy infrastruktury obce“ ve výši 482.500,- Kč na akci
„Rekonstrukce chodníku v ul. gen. Svobody, Nezamyslice“
9. Spolufinancování městysem ve výši min. 50% na akci „Rekonstrukce chodníku
v ul. gen. Svobody, Nezamyslice“
10. Uzavření smlouvy o poskytnutí uvedené dotace na akci „Rekonstrukce chodníku
v ul. gen. Svobody, Nezamyslice“
11. Poskytnutí příspěvků na opravu fasád a zřízení nových vjezdů dle zprávy
kontrolního výboru a dle podmínek uvedených v Programové dotaci vyhlášené
městysem dne 1.3.2018
12. Vyhlášení Programové dotace na podporu oprav fasád a vybudování nových
vjezdů – příjem žádostí do 24.8.2018
13. Název nové ulice s výstavbou 17 nových RD - Končiny
14. Vítěze výběrového řízení na akci „Rekonstrukce chodníku v ul. Tjabinova,
Nezamyslice“ na základě hodnocení Hodnotící komisí – firmu PRESBETON
Nova, s.r.o., Olomouc a současně Smlouvu o dílo na uvedenou akci
s nabídkovou cenou 486.324,- Kč vč. DPH
15. Vítěze výběrového řízení na akci „Rekonstrukce chodníku v ul. gen. Svobody,
Nezamyslice“ na základě hodnocení Hodnotící komisí – firmu PRESBETON
Nova, s.r.o., Olomouc a současně Smlouvu o dílo na uvedenou akci
s nabídkovou cenou 695.053,- Kč vč. DPH
16. Vítěze výběrového řízení na akci „Výměna oken a dveří – Smuteční obřadní síň,
Nezamyslice“ na základě hodnocení Hodnotící komisí – firmu Přidal PLAST s.r.o.,
Nezamyslice a současně Smlouvu o dílo na uvedenou akci s nabídkovou cenou
639.427,- Kč vč. DPH
17. Vydání souhlasu s navrženým stavebním záměrem – modernizace trati Brno –
Přerov, stavba č. 4 Nezamyslice – Kojetín, a to souhlas s věcným břemenem na
pozemcích p.č. 1287/5 a 1287/6 v k.ú. Nezamyslice nad Hanou
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18. Rozpočtové opatření č. 6/2018, které se mění schválený rozpočet na straně
příjmů o 110.500,- Kč a na straně výdajů o - 740.007,- Kč. Financování ve výši
– 850.507,- Kč
19. Koupi RD č. p. 36 v Těšicích v případě, že cena bude max. 250.000,- Kč
20. Koupi pozemku (pole) p.č. 753 v k.ú. Těšice u Nezamyslic o rozloze 3.584 m2 za
cenu dle odhadu, tj. 102.000,21. Účast městyse v elektronické dražbě u RD č.p. 98 a č.p. 137
22. Smlouvu o právu provést stavbu – „Metropolitní síť elektronických komunikací –
SEK Nezamyslice – přípojky Nádražní II“.
23. Poskytnutí dotace ve výši 100.000,--Kč pro Římskokatolickou farnost
Nezamyslice a současně znění veřejnoprávní smlouvy o této dotaci
24. Možnost využívat kynologické hřiště Hanáckým kynologickým spolkem
Dřevnovice do 31.12.2018
25. Uveřejnění záměru městyse o plánovaném prodeji Stoky S (prodej nejdříve
v roce 2028)
26. Vyhrazení zbytkové pravomoci rady o rozhodování o prodeji inženýrských sítí do
kompetence zastupitelstva (dle §102 odst. 3 zákona o obcích).

II. BERE NA VĚDOMÍ:
1. Informace starosty a zprávu starosty za uplynulé období
2. Zprávu o kontrole úkolů vyplývajících z minulých usnesení
3. Zprávu o výsledku kontroly finančního a kontrolního výboru

III. UDĚLUJE KOMPETENCI RADĚ
1. ke schválení Rozpočtového opatření v souvislosti s případnou koupí
nemovitostí (RD č.p. 36 v Těšicích a pozemku p.č. 753 v k.ú. Těšice u
Nezamyslic) a koupí nemovitostí z dražby (RD č.p. 98 a RD č.p. 137)
2. ke schválení výsledku výběrového řízení na stavbu kolumbária, vč. schválení
smlouvy o dílo

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

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