Usnesení č. 20/2021
ze zasedání Zastupitelstva městyse Nezamyslice
konaného dne 6. 5. 2021 od 19:00 hod.
v budově SRC Nezamyslice
ZASTUPITELSTVO MĚSTYSE NEZAMYSLICE

I. SCHVALUJE
1. Volbu ověřovatelů zápisu a zapisovatele
2. Program jednání
3. Koupi nemovitosti – pozemku p.č. st. 150, zastavěná plocha a nádvoří, na kterém
stojí stavba RD č.p. 124 a pozemků p.č. 48 a p.č. 1158/3, zahrada, vše v k.ú.
Nezamyslice nad Hanou za cenu 1.200.000,- Kč
Odůvodnění kupní ceny: kupní cena byla stanovena nabídkou majitele. Městys
přistoupil na tuto nabídku s podmínkou kompletního vyklizení objektu, včetně
zahrady. Původní stav byl řešen se stavebním úřadem (havarijní stav budovy),
tak i s hygienou (skládkování komunálního odpadu v domě i na zahradě – viz foto
z prohlídky). Kompletní úklid by představoval další nemalé náklady.
Městys přistoupil k uvedené koupi zejména z těchto důvodů:
a) jedná se o realizaci úkolů městyse v otázce zajištění důstojného bydlení pro
občany obce – rušení nejen nočního, ale i denního klidu obyvateli domu
(hlášeno k dnešnímu dni 15 osob + další nepřihlášení obyvatelé)
b) ignorování systému svozu komunálního odpadu, ten byl skládkován na
zahradě domu = dluh na poplatcích řádově v desetitisících Kč, hygienicky
nevyhovující podmínky i pro okolní obyvatele, zhoršení životního prostředí
např. i vsakováním do spodních vod
c) cena, byť se zdá vyšší, odpovídá nabídkám na realitním trhu – viz přehled
d) otázka bydlení a vytvoření podmínek pro slušné bydlení považuje městys
za samostatnou působnost, v níž má městys právo sám rozhodovat
v mezích zákona; tyto meze jsou výše uvedenými důvody naplněny
4. Výsledek výběru - Vítěze zakázky „Městys Nezamyslice – obnova chodníku v ulici
Nezamyslova“ firmu PRESBETON Nova, s.r.o. a současně Smlouvu o dílo na
uvedenou akci s nabídkovou cenou 1.198.038,03 Kč bez DPH
5. Realizaci celé akce „Městys Nezamyslice – obnova chodníku v ulici
Nezamyslova“ dle zadání výběrového řízení
6. Doplnění vyhlášené Programové dotace na podporu oprav fasád a vybudování
nových vjezdů o možnost akceptace dokladů a faktur z posledního čtvrtletí
předchozího roku
7. Koupi svahového mulčovače SVM-1300 od firmy Šálek s.r.o. a úpravu a doplnění
hydrauliky a další mechanizace na traktor WEGA
8. Přijetí dotace z „Dotačního programu pro sociální oblast 2021 Olomouckého
kraje“, dotační titul „Podpora prevence kriminality“ ve výši 48.600,- Kč na akci
„Rozšíření kamerového systému městyse Nezamyslice“ a zároveň uzavření
smlouvy o dotaci
9. Přijetí dotace z „Programu na podporu JSDH 2021“, dotační titul „Dotace na
pořízení, technické zhodnocení a opravu požární techniky a nákup věcného
vybavení a zajištění akceschopnosti JSDH obcí Olomouckého kraje 2021“ ve výši
47.800,- Kč a zároveň uzavření smlouvy o dotaci
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10. Přijetí dotace z „Programu podpory kultury v Olomouckém kraji v roce 2021“, ve
výši 30.000,- Kč na akci „Svatováclavské slavnosti Nezamyslice 2021“ a zároveň
uzavření smlouvy o dotaci
11. Přijetí dotace ze SZIF ve výši 191.180,- Kč na akci „Výstavba a vybavení
venkovní klubovny na hřišti“ a zároveň uzavření dohody o dotaci
12. Přijetí dotace a realizaci akce „Výsadba stromů v městysi Nezamyslice“ na
základě akceptace žádosti o 100% dotaci SFŽP z dotační výzvy NPŽP 9/2019
13. Nejvýhodnější nabídku na akci „Výsadba stromů v městysi Nezamyslice“ od f.
Arboeko, s.r.o., Smržice 550 za nabídnutou cenu 121.781,-- Kč + DPH
II. BERE NA VĚDOMÍ:
a) Informace starosty o činnosti
b) Rozpočtové opatření č. 3/2021

III. REVOKACE USNESENÍ č. IV/1/19/2021
1. UDĚLENÍ KOMPETENCE RADĚ: 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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