Usnesení č. 7/2019
ze zasedání Zastupitelstva městyse Nezamyslice
konaného dne 19. 6. 2019 od 19:00 hod.
v budově SRC Nezamyslice
ZASTUPITELSTVO MĚSTYSE NEZAMYSLICE
I. SCHVALUJE
Volbu ověřovatelů zápisu a zapisovatele
Program jednání
Plán práce finančního výboru na rok 2019
Plán práce kontrolního výboru na rok 2019
Poskytnutí příspěvků na opravu fasád a zřízení nových vjezdů dle zprávy
kontrolního výboru a dle podmínek uvedených v Programové dotaci vyhlášené
městysem dne 25. 2. 2019
6. Účetní závěrku městyse ke dni 31. 12. 2018. Hospodářský výsledek městyse ve
výši 13.236.010,03 Kč bude převeden k hospodářskému výsledku předchozích let
7. Uděluje souhlas s celoročním hospodařením městyse, schvaluje závěrečný účet
městyse za rok 2018, včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření za rok
2018 bez výhrad
8. Přijetí dotace z „Programu obnovy venkova Olomouckého kraje 2019“, dotační titul
„Podpora budování a obnovy infrastruktury obce“ ve výši 500.000,- Kč na akci
„Obnova a zateplení fasády nákupního střediska městyse Nezamyslice“
9. Uzavření smlouvy o poskytnutí uvedené dotace na akci „Obnova a zateplení fasády
nákupního střediska městyse Nezamyslice“
10. Vítěze výběrového řízení na zakázku „Nezamyslice – Dopravní automobil
s požárním přívěsem nákladním“ na základě hodnocení Hodnotící komisí – firmu
Auto Trutnov s.r.o., Trutnov a současně Smlouvu o dílo na uvedenou akci
s nabídkovou cenou 788.136,- Kč bez DPH
11. Přijetí dotace z Ministerstva vnitra z programu „Dotace pro jednotky SDH obcí“ ve
výši 450.000,- Kč na akci „Nezamyslice – Dopravní automobil s požárním
přívěsem nákladním“ a současně dofinancování nákupu z prostředků městyse
12. Smlouvu o smlouvě budoucí s firmou E.ON Distribuce a.s., České Budějovice o
zřízení věcného břemene za účelem umístění distribuční soustavy „kabel NN,
kabelová skříň – Nezamyslice, smyčka NN, Hanák“ na pozemku p. č. 1162/2 a
1025/2 v k.ú. Nezamyslice nad Hanou
13. Rozpočtové opatření č. 5/2019, které se mění schválený rozpočet na straně příjmů
o 435.474,- Kč a na straně výdajů o 462.325,- Kč. Financování ve výši 26.851,- Kč
14. Prodej nemovitosti č.p. 294 na pozemku p.č. st. 334 v k.ú. Nezamyslice nad Hanou
za cenu 600.000,- Kč dle podané nabídky. Odůvodnění nižší ceny oproti odhadu:
• kupující je jediným zájemcem
• uvedená nemovitost je pro městys zcela zbytečná, nemůže ji pro sebe nijak
využít, jde o tzv. zbytný majetek
• nemovitost je několik let prázdná a nedaří se sehnat jiné využití, udržování
stavu stojí městys nemalé finanční prostředky, nutné opravy v dalších
letech by znamenaly pro městys další náklady (oprava střechy, fasády
apod.)
• není efektivní volit jinou právní formu (nájem apod.), protože to nijak trvale
neřeší právní situaci, navíc se již roky nedaří solidního nájemce sehnat
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15. Prodej části pozemku p.č. 3460 v k.ú. Nezamyslice nad Hanou kupujícím tak, aby
zůstala obci část o šířce 3 m od cesty. Kupující uhradí geometrické rozdělení a
cenu pozemku dle znaleckého posudku + DPH.
16. Vypsání záměru na prodej části pozemku p.č. 473/31 v k.ú. Nezamyslice nad
Hanou dle nového geometrického rozdělení
17. Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2019 – Požární řád obce
18. Poskytnutí dotace ve výši 100.000,--Kč pro Římskokatolickou farnost Nezamyslice
a současně znění veřejnoprávní smlouvy o této dotaci

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. ZAMÍTÁ:
1. Žádost společnosti KCI Capital s.r.o. na odkup části nemovitosti č.p. 161
III. UDĚLUJE KOMPETENCI RADĚ
1. ke schválení výsledku výběrového řízení a smlouvy s dodavatelem na akci
„Obnova a zateplení fasády nákupního střediska městyse Nezamyslice“
2. ke schválení výsledku výběrového řízení a smlouvy s dodavatelem na koupi
žaluzií na západní stranu budovy „B“ základní školy

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

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