Usnesení č. 29/2018
ze zasedání Zastupitelstva městyse Nezamyslice
konaného dne 6. 9. 2018 od 19:00 hod.
v budově SRC Nezamyslice
ZASTUPITELSTVO MĚSTYSE NEZAMYSLICE
I. SCHVALUJE
1. Volbu ověřovatelů zápisu a zapisovatele
2. Program jednání
3. Prodej plynového zařízení v lokalitě Končiny v celkové délce 507,13 m, které je
umístěno na pozemcích p. č. 2228/1, 1026/2, 1146/2 a 1147/2 v k.ú. Nezamyslice
nad Hanou za cenu 150.000,- Kč + DPH a zároveň znění kupní smlouvy s firmou
Quantum, a.s. Vyškov.
Odůvodnění ceny:
- Jediným zájemcem je žadatel, který také provozuje plynová zařízení
v celé obci
- Pro městys by znamenalo vlastnictví uvedeného plynovodu do budoucna
předpoklad dalších nákladů na údržbu a opravy, což se jeví neekonomické
4. Smlouvu o smlouvě budoucí s firmou VaK, a.s. Prostějov na část kanalizační
stoky – stoku „S“ v délce 558,4 m, která je umístěna na pozemcích p.č. 1070,
1025/2 a 1025/1 v k. ú. Nezamyslice nad Hanou za cenu 1,- Kč + DPH
Odůvodnění ceny:
- Jediným zájemcem je žadatel
- Tento také tuto stoku z roku 1976 provozuje
- Pro městys znamená vlastnictví stoky po roce 2028 předpoklad dalších
nákladů na údržbu a opravy
- Z důvodu předpokládaných budoucích nákladů na údržbu a opravy není
vlastnictví stoky po roce 2028 efektivní
5. Plán rozvoje sportu městyse Nezamyslice do roku 2023
6. Nové Stanovy Svazku obcí Mikroregion Němčicko zaslané Svazkem obcí
Mikroregion Němčicko dne 2. 8. 2018
7. Přijetí dotace z Ministerstva pro místní rozvoj, programu 11703 – IROP, ve výši
17.743.807,80 Kč na akci „Odborné učebny ZŠ Nezamyslice“
8. Přijetí dotace z Ministerstva zemědělství, programu 12966 – údržba a obnova
kulturních a venkovských prvků, ve výši 547.557,- Kč na akci „Oprava hřbitovní
zdi v Městyse Nezamyslice – SV část“
9. Smlouvu o smlouvě budoucí s firmou E.ON Distribuce a.s., České Budějovice o
zřízení věcného břemene za účelem umístění nové elektropřípojky na pozemcích
p.č. 1194/9, 1194/10, 1192/4, 1006/2, 1006/3 a 2209 v k.ú. Nezamyslice nad
Hanou
10. Smlouvu s firmou E.ON Distribuce a.s., České Budějovice o zřízení věcného
břemene za účelem umístění nové elektropřípojky na pozemku p. č. 983 v k.ú.
Nezamyslice nad Hanou v ul. Švermova
11. Uzavření kupní smlouvy na stavební parcelu 2228/9 o výměře 2.039 m2 za cenu
750,- Kč/m2 pozemku, tj. za kupní cenu 1.529.250,- Kč, s žadateli, na základě
projevu jejich zájmu ze dne 20.8.2018, a to do spoluvlastnictví
12. Rozpočtové opatření č. 10/2018, kterým se mění schválený rozpočet na straně
výdajů o 550.000,- Kč. Financování ve výši 550.000,- Kč
13. Účast městyse v elektronické dražbě u ½ RD č.p. 161
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14. Dodatek č. 2 ke SoD uzavřené s firmou Quantum, a.s., Brněnská 122/212,
Vyškov. Dodatkem se mění cena díla na základě rozpočtu méně a více prací o
686.189,50 Kč + DPH
15. Opravu zbývajících dešťových vpustí v ul. Sportovní
16. Smlouvu s firmou E.ON Distribuce a.s., České Budějovice o připojení
rekonstruované budovy v ul. Gen. Svobody č. 145, včetně připojení 6 nových bytů
17. Vybudování spojovacího chodníku od víceúčelového hřiště ke koupališti (na
pozemku p.č. 515/4) firmou PRESBETON Nova, s.r.o., Olomouc za nabídkovou
cenou 164.366,40,- Kč vč. DPH a současně i vybudování šotolinového chodníku
v parku (na pozemku p.č. 1190) za nabídkovou cenou 150.536,10,- Kč vč. DPH
18. Převod sirény v majetku HZS, včetně dálkového ovládání, do majetku obce
19. Zbourání RD č.p. 79 v ul. Švermova dle projektu
20. Smlouvu 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 v ul. Tjabinova
II. ZAMÍTÁ:
1. Koupi RD č. p. 36 v Těšicích za cenu 320.000,- Kč (tj. 2/3 odhadní ceny dle
návrhu notářské kanceláře), p.č. st. 52/1 a st. 52/3 v k.ú. Nezamyslice nad Hanou
2. Realizaci akce „Sadové úpravy ul. 1. máje, Nezamyslice“ na základě hodnocení
Hodnotící komisí – firmu ZAHRADA Olomouc s nabídkovou cenou 168.193,13,Kč vč. DPH
III. BERE NA VĚDOMÍ:
1.
2.
3.
4.

Informace starosty a zprávu starosty za uplynulé období
Zprávu o kontrole úkolů vyplývajících z minulých usnesení
Plánovanou revizi katastru Nezamyslice a Těšice
Jednotlivé návrhy na úpravu prostranství před základní školou

IV. UDĚLUJE KOMPETENCI RADĚ
1. k vyhodnocení a schválení nabídek na bankovní úvěr v souvislosti s rekonstrukcí
budovy B ZŠ Nezamyslice - akce „Odborné učebny ZŠ Nezamyslice“

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

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