Usnesení č. 19/2021
ze zasedání Zastupitelstva městyse Nezamyslice
konaného dne 8. 4. 2021 od 18:00 hod.
v budově SRC Nezamyslice
ZASTUPITELSTVO MĚSTYSE NEZAMYSLICE

I. SCHVALUJE
1. Volbu ověřovatelů zápisu a zapisovatele
2. Program jednání
3. Vyhlášení Programové dotace na podporu oprav fasád a vybudování nových
vjezdů – příjem žádostí do 31.5.2021
4. Výsledek výběru - Vítěze zakázky „Hospodaření se srážkovými vodami na území
Městyse Nezamyslice“ firmu Hydroprogress, s.r.o., Brno a současně Smlouvu o
dílo na uvedenou akci s nabídkovou cenou 692.000,- Kč bez DPH
5. Vyčíslené dopočty vzniklé dle změnového listu č. 1 při realizaci stavby „Sociální
bydlení v městysi Nezamyslice“ ve výši 147.412.47 Kč bez DPH a dodatek č. 1 ke
SoD s firmou Navláčil stavební firma, s.r.o. zohledňující uvedený dopočet
6. Smlouvu o zřízení věcného břemene s manželi Pořízkovými, bytem 1. máje 77,
Nezamyslice na právo průchodu, průjezdu a umístění sítí na pozemcích městyse
parc.č. 3450 a st. 46/1 v k.ú. Nezamyslice nad Hanou dle odsouhlaseného
geometrického plánu za cenu 3.000,- + DPH
7. Pořízení územní studie pro oblast Z2 dle územního plánu za podmínky uzavření
smlouvy o smlouvě budoucí o věcném břemenu k pozemku parc.č. 2187/2 v k.ú.
Nezamyslice nad Hanou. Věcné břemeno bude zřízeno za účelem umístění
stavby protipovodňového opatření a chodníku.
8. Deklaraci závazku ponechání objektu šaten na pozemku parc. č. st. 345 v k.ú.
Nezamyslice nad Hanou po dobu minimálně 10 let v majetku městyse a zároveň
prohlašuje, že tento objekt šaten je v majetku městyse a městys souhlasí s jeho
rekonstrukcí

II. BERE NA VĚDOMÍ:
a)
b)
c)
d)

Informace starosty o činnosti
Zprávu o kontrole úkolů vyplývajících z minulých usnesení
Rozpočtové opatření č. 2/2021
Vyjádření firmy Quantum, a.s. prostřednictvím právního zástupce STŘELEC a
Partner, advokátní kancelář s.r.o.
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III. ZRUŠUJE :
1. Usnesení č. 15/6/2015 ze dne 10. 9. 2015, které bylo přijato ve znění: „ZM
schvaluje smluvní jednorázovou paušální úhradu (smluvní provozní poplatek) za
uskutečnění svatebního obřadu v místě dle volby a požadavku snoubenců mimo
standardní místo určené Městysem Nezamyslice, a to ve výši 2.000,- Kč ode dne
1.9.2015. Místo pro obřad dle volby snoubenců musí splňovat požadavky
důstojnosti svatebního obřadu, ve sporném případě o vhodnosti místa obřadu má
konečné slovo o možnosti daný obřad na zvoleném místě uskutečnit Městys
Nezamyslice“

IV. UDĚLUJE KOMPETENCI RADĚ
1. Ke schválení výsledku výběrového řízení a smlouvy s dodavatelem na akci
„Městys Nezamyslice - obnova chodníků v ulici Nezamyslova“ a zároveň i
vybudování parkoviště v ulici Gen. Svobody

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

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