Usnesení č. 21/2021
ze zasedání Zastupitelstva městyse Nezamyslice
konaného dne 15. 6. 2021 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 dle zprávy kontrolního výboru a dle
podmínek uvedených v Programové dotaci vyhlášené městysem dne 9. 4. 2021
4. Účetní závěrku městyse ke dni 31. 12. 2020. Hospodářský výsledek městyse ve
výši 10.643.840,55 Kč bude převeden k hospodářskému výsledku předchozích let
5. Uděluje souhlas s celoročním hospodařením městyse, schvaluje závěrečný účet
městyse za rok 2020, včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření za rok
2020 bez výhrad
6. Smlouvu s firmou EG.D, a.s., Brno o zřízení věcného břemene za účelem umístění
distribuční soustavy „kabelové vedení NN, pojistková skříň NN“, u stavby
„Nezamyslice, kabel NN, Mrkvová“ – na pozemku p. č. 982/1 a 1024/12 v k.ú.
Nezamyslice nad Hanou
7. Smlouvu o smlouvě budoucí s firmou EG.D, a.s., Brno o zřízení věcného břemene
za účelem umístění distribuční soustavy „kabel NN, skříň NN, uzemnění“ u stavby
„Nezamyslice, gen. Svobody, úprava NN, obec“ – na pozemku p. č. 982/2, 3442, st.
150, 1155/4 v k.ú. Nezamyslice nad Hanou
8. Vyčíslené dopočty vzniklé dle změnového listu č. 2 při realizaci stavby „Sociální
bydlení v městysi Nezamyslice“ ve výši 327.491,19 Kč bez DPH a dodatek č. 2 ke
SoD s firmou Navláčil stavební firma, s.r.o., kterým se mění termín dokončení
stavby a zohledňuje uvedený dopočet
9. Poskytnutí dotace ve výši 24.000,- Kč pro Klub přátel ZUŠ Němčice nad hanou, z.s.
a současně znění veřejnoprávní smlouvy o této dotaci
10. Rozpočtové opatření č. 4/2021, kterým se mění schválený rozpočet na straně
příjmů o 555.958,- Kč a na straně výdajů o 2.239.893,- Kč. Financování ve výši
1.683.935,- Kč
11. Poskytnutí dotace ve výši 25.000,- Kč pro Sportovní klub Nezamyslice, z.s. a
současně znění veřejnoprávní smlouvy o této dotaci
12. Rozdělení pozemku p. č. 109/4 a vyhlášení záměru prodeje nově vzniklých
pozemků a pozemků p.č. 109/6 a 109/7 v k.ú. Nezamyslice nad Hanou za cenu min
50,- Kč/m2 současným uživatelům
13. Vyhotovení znaleckého posudku VW Crafter a následné vyhlášení záměru prodat
za cenu min. dle posudku
14. Rekonstrukci zdi u základní školy v provedení pohledový litý beton
15. Výstavbu pergoly na hřišti za cenu 225.000,- Kč + DPH
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II. BERE NA VĚDOMÍ:
1. Informace starosty a zprávu starosty za uplynulé období
2. Zprávu o kontrole úkolů vyplývajících z minulých usnesení
3. Zprávu o výsledku kontroly finančního a kontrolního výboru

III. ODKLÁDÁ:
1. Jednání o předložených variantách územní studie zastavitelné plochy Z2

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

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