Usnesení č. 11/2019
ze zasedání Zastupitelstva městyse Nezamyslice
konaného dne 12. 12. 2019 od 18:00 hod.
v budově SRC Nezamyslice
ZASTUPITELSTVO MĚSTYSE NEZAMYSLICE

I. SCHVALUJE
Volbu ověřovatelů zápisu a zapisovatele
Program jednání
Rozpočet na rok 2020
Závazné ukazatele rozpočtu dle přílohy v tabulkové části materiálu „Návrh
rozpočtu“
5. Rozpis schváleného rozpočtu do plného třídění rozpočtové skladby dle vyhlášky
č. 323/2002 Sb. do kompetence účetní
6. Inventarizační komise k provedení inventarizace majetku městyse za rok 2019
7. Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2019 o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů
8. Obecně závaznou vyhlášku č. 3/2019 o místním poplatku ze psů
9. Obecně závaznou vyhlášku č. 4/2019 o místním poplatku za užívání za užívání
veřejného prostranství
10. Měsíční odměny za výkon funkce neuvolněných členů zastupitelstva od 1.1.2020
ve výši: člen zastupitelstva 900,- Kč, člen výboru/komise 1.500,- Kč, předseda
výboru/komise 1.700,- Kč, člen rady 3.600,- Kč a místostarosta 16.300,- Kč
11. Mimořádnou odměnu členovi zastupitelstva ve výši 14.000,- Kč za údržbu zeleně
a pořádání kulturních akcí
12. Mimořádnou odměnu členovi zastupitelstva ve výši 2 platů za aktivní přístup při
plnění investičních projektů, včetně následných realizací
13. Smlouvu o zřízení věcného břemene s firmou E.ON Distribuce a.s., České
Budějovice o zřízení věcného břemene za účelem umístění distribuční soustavy kabelové vedení NN, uzemnění (Nezamyslice, rozš. DS NN, Kadlík) na
pozemcích p. č. 1194/9, 1194/10, 1192/4, 1006/2 v k.ú. Nezamyslice nad Hanou
14. Smlouvu o zřízení věcného břemene s firmou E.ON Distribuce a.s., České
Budějovice o zřízení věcného břemene za účelem umístění distribuční soustavy kabelové vedení NN a pojistková skříň (Nezamyslice, rozš.DS NN, BD
č.145,městys) na pozemcích p. č. 982/2, st. 180 v k.ú. Nezamyslice nad Hanou
15. Smlouvu o smlouvě budoucí s firmou E.ON Distribuce a.s., České Budějovice o
zřízení věcného břemene za účelem umístění distribuční soustavy – kabel NN,
skříň NN, uzemnění na pozemku p. č. 294/1, 294/2, 25/1 v k.ú. Těšice u
Nezamyslic
16. Rozpočtové opatření č. 9/2019, které mění schválený rozpočet na straně příjmů o
3.248.692,- Kč a na straně výdajů o 170.785,- Kč. Financování ve výši 3.077.907,- Kč
17. Pověření Rady kompetencí provést poslední rozpočtové opatření roku 2019
18. Jednotlivě rozhodnutí o námitkách uplatněných k veřejnému projednání návrhu
změny č. 1 ÚP Nezamyslice: příloha č. E
1.
2.
3.
4.
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19. Souhlasí s vyhodnocením stanovisek dotčených orgánů uplatněných k veřejnému
projednání návrhu změny č. 1 ÚP Nezamyslice: příloha č. D
20. Možnost využívat kynologické hřiště Hanáckým kynologickým spolkem
Nezamyslice
21. Veřejnoprávní smlouvu o zabezpečení provedení zápisů údajů do informačního
systému územní identifikace, adres a nemovitostí mezi městysem Nezamyslice,
IČ 00288501, se sídlem Tjabinova 111, Nezamyslice 798 26 a městem Němčice
nad Hanou IČ 00288497, se sídlem Palackého nám. 3, 798 27 Němčice nad
Hanou
22. Obecně závaznou vyhlášku č. 5/2019 o stanovení systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a
nakládání se stavebním odpadem na území městyse Nezamyslice
23. Vyhlášení záměru prodat dopravní automobil AVIA za cenu min. 20.000,- Kč
24. Finanční dar ve výši 50.000,- Kč za opravu automobilu VW Crafter
25. Koupi RD v Těšicích č.p. 19, na parcele st. 35 v k.ú. Těšice u Nezamyslice, o
výměře 243 m2 za cenu 80.000,- Kč
26. Plánované bourání RD v ulici Gen. Svobody č.p. 173, Nezamyslice, na parcele st.
206 v k.ú. Nezamyslice nad Hanou a část stavby na parcele st. 31/1 v k.ú.
Nezamyslice nad Hanou
27. Směnu pozemku p.č. 2345 v k.ú. Nezamyslice nad Hanou o rozloze cca 800 m2
pro případnou výstavbu parkoviště
28. Podání žádosti o dotaci z MMR, podprogramu Podpora obnovy a rozvoje
venkova 117D8210H na výstavbu workoutového hřiště
II. ZAMÍTÁ:
29. Prodej automobilu VW Crafter
III. BERE NA VĚDOMÍ:
a) Informace starosty o činnosti
b) Zprávu o kontrole úkolů vyplývajících z minulých usnesení
c) Zprávu finančního výboru
d) Výroční zprávu základní školy za období školního roku 2018 – 2019
e) Zprávu o výsledcích vzdělávací činnosti v mateřské škole
f) Rozpočtové opatření č. 8/2019
g) Informaci o řešení zápachu spojené s kanalizací Dřevnovice
IV. OVĚŘILO:
ve smyslu s ust. § 54 odst.2 zákona č.183/2006 Sb. o územním plánování a
stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění., že návrh změya č. 1 územního
plánu není v rozporu s politikou územního rozvoje, s územně plánovací dokumentací
vydanou krajem nebo výsledkem řešení rozporů a se stanovisky dotčených orgánů
nebo stanoviskem krajského úřadu
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V. ROZHODLO O NÁMITKÁCH:
v souladu s ust. § 172 odst. 5 zákona 500/2004 Sb. správní řád, ve znění pozdějších
předpisů, jak je uvedeno v opatření obecné povahy

VI. VYDÁVÁ:
ve smyslu ustanovení § 6 odst.5 písm.c) stavebního zákona za použití ust. § 43
odst.4 stavebního zákona, v souladu s ust. §§ 171 až 174 zákona č.500/2004 Sb.,
správní řád, ve znění pozdějších předpisů a přílohy č.7 vyhlášky č.500/2006 Sb., o
územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu
evidence územně plánovací činnosti, v platném znění, formou opatření obecné
povahy – změna č. 1 územního plánu Nezamyslice
VII. UKLÁDÁ:
starostovi zveřejnit veřejnou vyhlášku o vydání opatření obecné povahy – změna č. 1
Územního plánu Nezamyslice

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

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