Usnesení č. 10/2019
ze zasedání Zastupitelstva městyse Nezamyslice
konaného dne 17. 10. 2019 od 19:00 hod.
v budově SRC Nezamyslice

ZASTUPITELSTVO MĚSTYSE NEZAMYSLICE

I. SCHVALUJE
1. Volbu ověřovatelů zápisu a zapisovatele
2. Program jednání
3. Znění dodatku č. 1 ke smlouvě o úvěru č. 0494964159, uzavřeném s Českou
spořitelnou, a.s., kterým se mění termín mimořádné splátky
4. Přijetí dotace z „Programu na podporu investičních akcí v oblasti sportu – provoz a
údržba sportovních a tělovýchovných zařízení v Olomouckém kraji v roce 2019“ ve
výši 45.000,- Kč na akci „Nákup mantinelů pro florbal - Nezamyslice“ a znění
Smlouvy o poskytnutí dotace
5. Dofinancování koupě mantinelů na florbal z prostředků městyse – variantu
s rozšířením na dvě hřiště za cenu 122.120,- Kč + DPH
6. Přijetí dotace z „Programu podpory kultury v Olomouckém kraji v roce 2019“ ve výši
90.000,- Kč na akci „Mikroregion Němčicko se baví 2019“ a znění Smlouvy o
poskytnutí dotace
7. Přijetí dotace z „Programu na podporu obnovy drobného majetku v oblasti kultury
v Olomouckém kraji v roce 2019“ ve výši 20.000,- Kč na akci „Obnova vybavení
knihovny Nezamyslice“ a znění Smlouvy o poskytnutí dotace
8. Přijetí daru od města Morkovice – Slížany, a to pozemku p.č. 2254 (ostatní plocha)
o výměře 17328 m2 a pozemku p.č. 2255 (ostatní plocha) o výměře 1544 m2, oba
v k.ú. Nezamyslice nad Hanou – pozemky jejichž součástí je stavba cyklostezky
9. Přijetí dodatku č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí příspěvku na zajištění dopravní
obslužnosti Olomouckého kraje
10.
Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb SO ORP Prostějov 2019-2021
11. Rozpočtové opatření č. 7/2019, které mění schválený rozpočet na straně příjmů o
717.270,- Kč a na straně výdajů o 255.845,50 Kč. Financování ve výši 461.424,50 Kč
12. Výrobu a montáž žaluzií s elektrickým pohonem na východní stranu budovy B
základní školy v ceně shodné s vysoutěženou cenou západní strany
13. Smlouvu o poskytnutí práv k užívání softwaru KEO4 za cenu 39.242,- Kč + DPH
14. Opravu schodů u nákupního střediska dle návrhu (beton + obklad) za cenu max
250.000,- Kč + DPH
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II. BERE NA VĚDOMÍ:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Informace starosty a zprávu starosty za uplynulé období
Zprávu o kontrole úkolů vyplývajících z minulých usnesení
Zprávu o výsledku kontroly finančního výboru
Informaci starosty k odpadovému hospodářství a chystaným možným změnám
Přípravu rozpočtu městyse na rok 2020
Informaci starosty k problematice sociálních bytů

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

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