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Usnesení

z 11. zasedání zastupitelstva města Nechanice, konaného

dne 19.05.2020 od 17.00 hod.
ve velkém sále kulturního domu v Nechanicích

ZM dle prezenčnílistiny - 15 členůzastupitelů města,
Přítomníčlenové
Zasedáníukončeno v 19:31 hodin.
Zastupitelstvo města na svém zasedání po projednání:
l.

Schválilo:
a) návrhovou komisi pro přípravu návrhu usnesení z L1". zasedání ZM ve sloŽení paní Věra
Rešlová, pan lng. Miroslav Procházka, PhD.,
b) činnost rady města za obdobíod minulého zasedání,
c) celoročníhospodaření města Nechanice a závěrečný účetměsta Nechanice za rok 2019
včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření města Nechanice za rok 2Ot9 - bez
výhrad,
d) účetnízávěrkuměsta Nechanice, lČ: 00269191, sestavenou k 31,.I2.7Ot9,
e) podat návrh příštívalné hromadě VAK HK a.s., aby navrhla starostu města Nechanice
pana Jiřího Pechara na volbu člena orgánu společnosti do dozorčírady (funkčníobdobí 4

f)

roky),

nepeněžitý majetkový vklad do právnické osoby společnosti Vodovody a kanalizace
Hradec Králové a.s., kdy se jedná o kanalizaci Komárov. Hodnota nepeněžitého vkladu
bude stanovena znaleckým posudkem,
8) smlouvu o smtouvě budoucí darovací, číslostavby: 32909b. Město Nechanice, se sídlem
Husovo náměstí 83, 5O3 15 Nechanice (strana darující)převede z LV 10001 v k.Ú. a obci
Nechanice do vlastnictví Královéhradeckého kraje, se sídlem Pivovarské náměstí L245,
500 03 Hradec Králové (strana obdarovaná):
p.p.č. 73Ll6 o výměře cca 26 m2,
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ostatníplocha v k.ú. Nechanice

výměře cca 22 m2, ostatní plocha v k.ú. Nechanice
p.p,č. 732125 o výměře cca 6 m2, ostatní plocha v k.ú. Nechanice
p.p.č. 72815 o výměře cca 2 m2, ostatníplocha v k.ú. Nechanice
p.p.č, L55l23 ovýměře cca!m2, ostatníplocha v k.ú. KunČice u Nechanic
p.p.č. 48511. o výměře cca 42 m2, ostatní plocha v k.ú. Staré Nechanice
p.p.č. 48512 o výměře cca 34 m2, ostatní plocha v k,ú. Staré Nechanice
p.p.č. 5oo/2 o výměře cca 70 m2, ostatní plocha v k.ú. Staré Nechanice
p.p.č. 507lL3 o výměře cca 38 m2, ostatníplocha v k.ú. Staré Nechanice
p.p.č. 5o7l21o výměře cca 9 m2, ostatníplocha v k.ú. Staré Nechanice
p,p.č. 55012 o výměře 37 m2v k.ú. vodní plocha v k,ú. Staré Nechanice
p.p.č. 574 o výměře cca 2L m2, ostatní plocha v k.ú. Staré Nechanice
a to v souvislosti s připravovanou rekonstrukcí silnice Ul323"

p.p.č. 73t/7 o

h) dosud podané návrhy na změny v Územním plánu Nechanice. Návrhy budou zaslány na
MM HK lng. Marečkovék dalšímu zpracování pořízenízměny ÚR.
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Josef Dušek, Nerošov - dřevěný přístřešek pro koně v Nerošově p.p.č.612/t
Radek Hušek, Černilov - stavební parcely ve SN p.p.č.38al27
Viktor Babka, Komárov - propojení pozemků v Komárově p.p.č. 63219
Viktor Babka, Komárov - zastřešení stání pro auta, kolárnu v Komárově p.p.Č. 632ltt

lng. Miloslav Tomko, Stěžery - výstavba nových RD v Nechanicích p.p.č. 276lt2
v Komárové 625124
Miroslav Marek, Tůně - výstavba RD p.p.č. 360/10 v Tůni

a

h) odloženírekonstrukce

budovy ZS,
zajištění pořízení znaleckého posudku na budovu čp. 60 včetně pozemků,
j) pořízení workoutového hřiště, fitness prvků a vybavení interiéru VSA v Nechanicích do
celkové výše 500 tis. Kč dle rozhodnutí RM.

i)

!l.

Delegovalo:
Starostu města Nechanice pana Jiřího Pechara na valnou hromadu spoleČnosti VAK HK, která
se bude konat dne 25.06.2O2O v Eliščiněsále Kongresového centra ALD|S v Hradci Králové.
V případě vážných důvodů,ze kterých by se starosta nemohl této akce zúČastnit,delegovalo
na stejnou akci ve stejný den místostarostku Města Nechanice paní Mgr. Hanu JaroŠovou"

lll.
Uložilo:
Radě města:
a) plnit úkoly dle schváleného usnesení,

MěÚ Nechanice:
a) připravit vyhlášku na zákaz podomního prodeje,
b) připravit vyhlášku na omezení hluku,
c) vyzvat MDDr. Prokopa k předloženízáměru rekonstrukce a zajištění provozovánÍ75,
d) plnit úkoly dle schváleného usnesení.

Ověřovatelé zápisu: p. Rudolf Kubík ......
p. Adam Berger........,...

jiří pechar

Mgr. Hana Jarošová
místostarostka
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