Usnesení č. 14/2020
ze zasedání Zastupitelstva městyse Nezamyslice
konaného dne 16. 6. 2020 od 19:00 hod.
v budově SRC Nezamyslice
ZASTUPITELSTVO MĚSTYSE NEZAMYSLICE
I. SCHVALUJE
1. Volbu ověřovatelů zápisu a zapisovatele
2. Program jednání
3. Poskytnutí příspěvků na opravu fasád a zřízení nových vjezdů dle zprávy
kontrolního výboru a dle podmínek uvedených v Programové dotaci vyhlášené
městysem dne 4. 3. 2020
4. Účetní závěrku městyse ke dni 31. 12. 2019. Hospodářský výsledek městyse ve
výši 12.148.227,85 Kč bude převeden k hospodářskému výsledku předchozích let
5. Uděluje souhlas s celoročním hospodařením městyse, schvaluje závěrečný účet
městyse za rok 2019, včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření za rok
2019 bez výhrad
6. Přijetí dotace z „Dotačního programu pro sociální oblast 2020 Olomouckého kraje“,
dotační titul „Podpora prevence kriminality“ ve výši 60.000,- Kč na akci „Kamerový
systém městyse Nezamyslice“ a zároveň uzavření smlouvy o dotaci
7. Přijetí dotace z „Programu na podporu JSDH 2020“, dotační titul „Dotace na
pořízení, technické zhodnocení a opravu požární techniky a nákup věcného
vybavení obcí Olomouckého kraje 2020“ ve výši 36.400,- Kč a zároveň uzavření
smlouvy o dotaci
8. 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“ u stavby „Nezamyslice, kabel NN, Mrkvová“ – na pozemku p. č.
982/1 a 1024/12 v k.ú. Nezamyslice nad Hanou
9. Smlouvu s firmou E.ON Distribuce a.s., České Budějovice o zřízení věcného
břemene za účelem umístění distribuční soustavy „kabel NN“ u stavby
„Nezamyslice, přípojka NN, Giblo“ – na pozemku p. č. 1009/4 v k.ú. Nezamyslice
nad Hanou
10. Smlouvu o výpůjčce nemovité věci s Úřadem pro zastupování státu ve věcech
majetkových ČR – výpůjčka pozemků parc. č. 473/2 a 473/98 v k.ú. Nezamyslice
nad Hanou
11. Rozpočtové opatření č. 5/2020, které se mění schválený rozpočet na straně příjmů
o 8.376.175,29 Kč a na straně výdajů o 3.007.780,- Kč. Financování ve výši 5.368.395,29 Kč
12. Poskytnutí dotace ve výši 110.000,- Kč pro Tělovýchovnou jednotu Haná
Nezamyslice, z.s. a současně znění veřejnoprávní smlouvy o této dotaci
13. Poskytnutí dotace ve výši 100.000,- Kč pro Římskokatolickou farnost Nezamyslice
a současně znění veřejnoprávní smlouvy o této dotaci
14. Poskytnutí dotace ve výši 25.000,- Kč pro Sportovní klub Nezamyslice, z.s. a
současně znění veřejnoprávní smlouvy o této dotaci
15. Pořízení kamerového systému dle nabídky
16. Vybudování parkoviště a zpevněné plochy u domu čp. 14, Nezamyslice dle
zákresu projektanta p. Vláčila
17. Vybudování parkoviště a zpevněné plochy v ulici Nezamyslova, Nezamyslice
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18. Opravu / výměnu poškozených sloupů veřejného osvětlení na parcele č. 1024/1 v
k.ú. Nezamyslice nad Hanou

II. BERE NA VĚDOMÍ:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Informace starosty a zprávu starosty za uplynulé období
Zprávu o kontrole úkolů vyplývajících z minulých usnesení
Zprávu o výsledku kontroly finančního a kontrolního výboru
Informace o provedených kontrolách a auditech městyse
Rozpočtové opatření č. 4/2020 schválené radou městyse
Rekonstrukci hřiště v Nádražní ulici s výměnou pískového povrchu hřiště
Plánované rozšíření stávajícího parkoviště u hřbitova na parcele č. 2344/1 v k.ú.
Nezamyslice nad Hanou

III. ZAMÍTÁ:
1. Žádost o odkup pozemku p.č. 124/13 v k.ú. Nezamyslice nad Hanou z důvodu
nutnosti dodržet ochranné pásmo farmy AGD Tištín, dle Územního rozhodnutí
Stavebního ´řadu Městského úřadu Němčice nad Hanou ze dne 15.5.2003
2. Rekonstrukci veřejného prostranství mezi školou a školkou + postavení nového
plotu dle návrhu ing. Vrbíka
IV. UDĚLUJE KOMPETENCI RADĚ
1. Ke schválení výsledku výběrového řízení a smlouvy s dodavatelem na akci
„Vybudování parkoviště a zpevněné plochy u domu čp. 14, Nezamyslice“ a zároveň
i parkoviště v ulici Nezamyslova

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

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