Usnesení č. 6/2019
ze zasedání Zastupitelstva městyse Nezamyslice
konaného dne 16. 5. 2019 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. 4/2019, kterým se mění schválený rozpočet na straně
příjmů o 799.920,- Kč a na straně výdajů o 1.714.593,- Kč. Financování ve výši
914.673,- Kč
4. Smlouvu s firmou E.ON Distribuce a.s., České Budějovice o zřízení věcného
břemene za účelem umístění distribuční soustavy „přeložka Nezamyslice 5,
Pazderna“ na pozemku p. č. 2228/1 (nově 2228/20) v k.ú. Nezamyslice nad
Hanou
5. Smlouvu s firmou E.ON Distribuce a.s., České Budějovice o zřízení věcného
břemene za účelem umístění distribuční soustavy „Nezamyslice - DTS, DS NN,
lok. 17RD“ na pozemku p. č. 2185, 2209, 2233/1, 2228/20, 2228/21, 2228/22,
2228/23 a 2228/25 v k.ú. Nezamyslice nad Hanou
6. Smlouvu s firmou Vodovody a kanalizace Prostějov, a.s. o zřízení věcného
břemene obslužnosti inženýrské sítě za účelem umístění kanalizační sítě
„Nezamyslice – ZTV pro 17 RD, lokalita Končiny, splašková kanalizace a čerpací
stanice“ na pozemku p. č. 1147/2, 1150/1, 2228/20, 2228/21, 2228/22, 2228/24 a
2228/25 v k.ú. Nezamyslice nad Hanou
7. Smlouvu s firmou Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Praha o umístění
veřejné komunikační sítě na budově č.p. 145 na pozemku p. č. st. 180 v k.ú.
Nezamyslice nad Hanou
8. Smlouvu o smlouvě budoucí s firmou Česká telekomunikační infrastruktura a.s.,
Praha o umístění služebnosti ke komunikačnímu vedení a zařízení na pozemku
p. č. 982/2 v k.ú. Nezamyslice nad Hanou
9. Zrušení věcného břemene – práva průchodu a průjezdu přes pozemek p.č. 128/3
na pozemek p.č. 128/1 v k.ú. Nezamyslice nad Hanou
10. Veřejnoprávní smlouvu o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání
přestupků s Městem Prostějov
11. Přijetí dotace z „Programu na podporu JSDH 2019“ pro dotační titul „Dotace na
pořízení, technické zhodnocení a opravu požární techniky a nákup věcného
vybavení JSDH obcí Olomouckého kraje 2019“ ve výši 30.500,- Kč na vybavení
JSDH Nezamyslice
12. Spolufinancování městysem ve výši min. 50% na nákup vybavení jednotky SDH
13. Uzavření smlouvy o poskytnutí uvedené dotace na nákup vybavení jednotky SDH
s Olomouckým krajem
14. Přijetí dotace z „Programu na podporu JSDH 2019“ pro dotační titul „Dotace pro
JSDH obcí Olomouckého kraje na nákup dopravních automobilů a cisternových
automobilových stříkaček 2019“ ve výši 100.000,- Kč na pořízení dopravního
automobilu
15. Spolufinancování městysem ve výši min. 50% na pořízení dopravního
automobilu
16. Uzavření smlouvy o poskytnutí uvedené dotace na pořízení dopravního
automobilu s Olomouckým krajem
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17. Zprávu o uplatňování ÚP Nezamyslice, jejíž součástí je zadání změny č. 1 ÚP
(postup dle §§ 55a-55c)
18. Vítěze výběrového řízení na akci „Kolumbárium Nezamyslice“ na základě
hodnocení Hodnotící komisí – firmu STAVBROS, s.r.o., Brodek u Prostějova a
současně Smlouvu o dílo na uvedenou akci s nabídkovou cenou 1.457.999,71 Kč
bez DPH
19. Vítěze výběrového řízení na akci „Instalace radarů v městysi Nezamyslice“ na
základě hodnocení Hodnotící komisí – firmu VšeproObce – Michal Zbořil, Ostrava
a současně Smlouvu o dílo na uvedenou akci s nabídkovou cenou 395.358,- Kč
bez DPH
20. Vyhlášení záměru prodat část pozemku p.č. 3460
21. Poskytnutí finančního daru ve výši 40.000,-- Kč pro SK SC PRIMA Nezamyslice
22. Poskytnutí dotace ve výši 100.000,--Kč pro Tělovýchovnou jednotu Haná
Nezamyslice, z.s. a současně znění veřejnoprávní smlouvy o této dotaci
23. Poskytnutí dotace ve výši 10.000,--Kč pro Tělovýchovnou jednotu Haná
Nezamyslice, z.s. – oddíl badmintonu a současně znění veřejnoprávní smlouvy o
této dotaci
24. Vyčíslené dopočty a odpočty vzniklé k 10.5.2019 dle změnových listů 1 – 7 při
realizaci stavby „Odborné učebny ZŠ Nezamyslice“ ve výši - 306.998,-- Kč bez
DPH a dodatek č. 1 ke SoD zohledňující uvedené dopočty a odpočty
25. Podání žádosti o dotaci z Programu na podporu obnovy drobného majetku v
oblasti kultury v Olomouckém kraji v roce 2019
26. Podání žádosti o dotaci z Programu na podporu investičních akcí v oblasti sportu
– provoz a údržba sportovních a tělovýchovných zařízení v Olomouckém kraji
v roce 2019
27. Pořízení žaluzií do oken, která směřují do dvora školy na opravované budově B

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
4. Výsledky projednání, uvedené ve Vyhodnocení projednání návrhu Zprávy o
uplatňování ÚP
5. Rozpočtové opatření č. 3/2019
III. SE ZAVAZUJE
1. Že drobný majetek pořízený z Programu na podporu obnovy drobného
majetku v oblasti kultury v Olomouckém kraji v roce 2019 ponechá ve svém
vlastnictví minimálně po dobu 10 let
2. Že drobný majetek pořízený z Programu na podporu investičních akcí v oblasti
sportu – provoz a údržba sportovních a tělovýchovných zařízení
v Olomouckém kraji v roce 2019 ponechá ve svém vlastnictví minimálně po
dobu 10 let

2

Usnesení č. 6/2019
ze zasedání Zastupitelstva městyse Nezamyslice
IV. UKLÁDÁ STAROSTOVI
Předat projektantovi Zprávu a Vyhodnocení ke zpracování návrhu změny č. 1
ÚP Nezamyslice

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

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

3

