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Město Nechanice
Usnesení z 18. zasedání zastupite!stva města Nechanice, konaného
dne 25. 05.2O2L od 17.00 hod.
ve velkém sále kulturního domu Nechanice, Raabova 110
Přítomní zastupitelé - pan Jiří Pechar, paní Mgr. Hana Jarošová, pan PaveI Pokorný, paní lng. Hana
pražáková, pan Mgr. Petr Tichý, pan MUDr. Josef Hošek, pan Rudolf Kubík, pan lng. Stanislav
Leinveber, pan lng. Zdeněk Melichar, pan Adam Berger, pan lng. V. Zámečník,pan Václav Trutnovský.

omluveni-paníVěra Rešlová, pan PetrSoldán, pan lng. Miroslav Procházka

Ph,D., od 18:25 pan Mgr.

Petr Tichý
Zasedání ZM ukončeno v 19:50 hodin.

ZM schválilo program zasedání Zastupitelstva města Nechanice dne 25. 05, ZO2l
Program:
1) Zahájení, určenízapisovatelea schválení ověřovatelů zápisu

2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

Schváleníprogramu
Kontrola plnění usnesení a činnost rady města
Závěrečný účetměsta Nechanice za rok2020
Účetnízávěrka města Nechanice za rok2020
Zmařená investice města Nechanice
Komunitníenergetika
Smlouva o smlouvě budoucíze ZD Nechanice
Dodatek č. 1. Stavba odděleníMŠNechanice
10) Oprava komunikace u MŠ
11) Stavebně technický průzkum Suchá 46
12) Předkupní právo na stavbu e.č. 1004
13) Požárnířád města Nechanice
14) Územní plán města Nechanice
15) Lokalita pro výstavbu v majetku města Nechanice
15) lnformace starosty
17) Diskuse

2o2llt8lt
Zahájení, určenízapisovatele a schválení ověřovatelů zápisu

Zasedání Zastupitelstva města Nechanice bylo zahájeno v 17:00 hodin starostou panem Jiřím
Pecharem (dále jako ,,předsedající"), který přivítal přítomnéa konstatoval, že zasedání bylo řádně
svoláno a informace o konání zasedání dle § 93 odst. ]. zákona o obcích byla na Úřední desce a
internetouých stránkách obce řádně a včas zveřejněna. Z celkového počtu 15 zastupitelŮ bylo
přítomno 12 zastupitelů, Zastupitelstvo se bylo schopno usnášet po celou dobu zasedánÍ.
Nóvrh usnesení:

Zastupitelstvo města ÚnČulr zapis;ovatele zasedóníZM dne 25.05. 2021 paní lng. Andreu Benešovou
a VOLÍověřovatele zópisu pana MlJDr. Josefa Hoška o pano Rudolfa Kubíka.
Výsledek hlasování:

plo:

t2

proti:

0

Usnesení č.202th8h bylo přijato.

zdrželo se:

0

nepřítomno: 3

2o2llt8l2
Schválení programu zasedání
Nóvrh usnesení:

Zastupitelstvo města SCHVALUJE navržený program zasedóní dne 25. 05. 2027 na straně 7 tohoto
usnesení.

Výsledek hlasování:

pro;

L2

proti:

0

zdrželo se:

Usnesení č. 202L/I8/2 bylo přijato.

0

nepřítomno: 3

2o2]-lt8l3
Kontrola plnění usnesení z minulého zasedánía činnost rady města.
Nóvrh usnesení:
Zastupitelstvo města SCHVALUJE činnost rody města za obdobíod 06.04,2021.
Výsledek hlasování:

pro

L2

proti:

0

zdrželo se:

Usnesení č. 2O2L/L8|3 bylo přijato.

0

nepřítomno: 3

2o2llt8,l4

schvalování závěrečného účtuměsta Nechanice za rok2020
Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města SCHVALUJE celoročníhospodaření města Nechanice a zóvěrečný účetměsta
Nechanice za rok 2020 včetně zpróvy o výsledku přezkoumóní hospodaření města Nechanice za rok
2020

-

pro:

72

bez výhrad.
Výsledek hlasování:

proti:

0

zdrželo se:

0

nepřítomno: 3

Usnesení č, 202L/t8/4 bylo přijato.

202Llt8l5

Schválení účetnízávěrkyměsta Nechanice za rok2O2O
Nóvrh usnesení:

Zastupitelstvo města SCHVAL|JJE účetnízávěrku města Nechanice, lČ: 00269797, sestavenou

k 31. 72. 2020
Výsledek hlasování:

pro:

12

proti:

0

zdrželo se:

Usnesení č.2O2L/r8/5 bylo přijato.

0

2o2Llt8l6
Zmařená investice
Nóvrh usnesení:

- Zdravotnístředisko

Nechanice

nepřítomno:

-

3

budova prodána.

Zastupitelstvo města SCHVALUJE vyřazení investice - investičníakce Zdravotní středisko Nechanice
z důvodu, že budova ZS již není ve vlastnictví města Nechanice.
Výsledek hlasování:
proti:
nepřítomno: 3
pro:
zdrželo se:
přijato.
Usnesení č.2O2Llt8l6 bylo

L2

0

0

202Llt8l7
Rozvoj komunitníenergetiky na územíMAS Hradecký venkov
Nóvrh usnesení:
Zast.upitelstvo města SCHVALUJE podporu pro uzavřenídohody - mezispolečnostíENV|RPS, s.r.o.

2

se sídlem Dykova 53/70, 70100 praha 70, lČ0:67503240 a Hradecký venkov o.p,s., na zpracovónídíla
,,Akčníplón pro udržitelnou energetiku o klima skupiny obcí Hradecký venkov (SECAP)'.

Výsledek hlasování:

pro: t2

proti: 0

zdrželo se: 0

nepřítomno:

3

Usnesení č, 2O2I|L8/7 bylo přijato.
BERE NA vĚootvtí - že Akčníptón vznikó jako součást projektu CEESELJ a podporuje aktivity tohoto
projektu, do kterých se bude aktivně zapojovat.

Výsledek hlasování:

pro

12

proti:

0

zdrželo se: 0

nepřítomno: 3

Usnesení č, ZO21,1L8/7 bylo přijato,

2o2u''8l8

Návrh smlouvy o smlouvě budoucíse ZD Nechanice.
Návrh usnesení:
Zostupitelstvo města SCHVALUJE podmínky uzovření Smlouvy o smlouvě budoucí se ZD Nechanice, kdy
směna proběhne 7:1, rozdíl ceny 260 m2 bude ZD prodón za cenu 700,00 Kč/m2, skladba komunikace

bude na zókladě předložení nóvrhu Doniela Kadavého, projektanto (pro přejezd těžkých náklodních
vozidel 7s<TNvk/24hodin - třída zatíženíVl,skladba konstrukce Dl-N-2
40mm
ACO 77
50mm
ACP 76+
750mm
štěrkodrť Ša
750mm
štěrkodrť šo
390mm
Celkem
Výsledek hlasování:
proti: 0
nepřítomno: 3
pro:
zdrželo se: 0
přijato.
Usnesení č.ZoztlL8l8 bylo

12

Zastupitelstvo města BERE NA vĚOOUÍ informaci starosty o nóvrhu smlouvy o smlouvě budoucí.
2021,1t8l9
Stavba 3. oddělení MŠNechanice

-

komunikace zpevněné plochy, parkovací stání - na základě
staticky zátěžových zkoušek bylo zjištěno nevyhovující jílovitépodložía z tohoto důvodu bude
uzavřen dodatek č. ].
Nóvrh usnesení:

Zastupitelstvo města SCHVALUJE dodatek č.7 s firmou SMOLA HK, a.s, se sídlem Zeyerova 758/12, 500
02 Hradec Królové, lČ: 09737912 ke smlouvě o dílo ze dne 03. 12. 2020
Výsledek hlasování:
pro:
proti:
zdrželo se:
nepřítomno: 3

12

0

Usnesení č.2021/1819 bylo přijato.

0

2o21lL8lto
Oprava komunikace včetně přilehlého chodníku u ZŠa MŠNechanice, ulice Školská, Nechanice.
Nóvrh usnesení:
Zastupitelstvo města BERE NA VĚOOUÍ zadání opravy komunikace včetně přilehlého chodníku v ulici
št<otst<ó Nechanice.

2o2''ltslLL
Zaměření stávajícího stavu
Návrh usnesení:

-

stavebně technický průzkum Suchá čp. 46.

Zostupitetstvo města SCHVALUJE stovební úpravy v domě čp. 46, v místníčósti Suchó a to varianto b)
nóklady v předpoklódané výši 4.900.000,00 Kč včetně DPH,
Výsledek hlasování:
nepřítomno: 3
proti: 0
pro: t2
zdrželo se: 0
přijato.
1I
bylo
2O2I/L8/
č,
Usnesení

2o2uL8lt2

Nabídka ke koupi stavby Mgr. J. D. Zvolánkové v části obce Nechanice, č.e. 1004 - rod. rekr. stojícína
pozemku st.p.č. 469 v k.ú. Nechanice městu Nechanice.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo město SCHVAL|JJE nepřijetí zókonného předkupního próva ke stavebnímu pozemku Č.
469 v k.ú. Nechanice od p. Mgr. J. D. Zvolónkové ze dne 29.03.2021, pod č.j. 632/2021

Výsledek hlasování:

pro: 72

proti: 0

Usnesení č, 2O21,1L8l

12

zdrželo se: 0

nepřítomno:

3

bylo přijato.

202uL8lL3
Nový požárnířád města Nechanice.
Nóvrh usnesení:
Zastupitelstvo města SCHVALIJJE obecně zóvaznou vyhlóšku č. 7/2021-, kterou se vydóvó nový požárnÍ,
řód města Nechanice s účinnostípatnóctým dnem po dnijejího vyhlóšení.
Výsledek hIasování:
proti: 0
nepřítomno: 3
pro:zdrželo se: 0
Usnesení č. 202L|L8/L3 bylo přijato,

t2

202!lLs,lL4

Zpráva o uplatňování územníhoplánu Nechanice v uplynulém období 2OL5 - 2020,
Nóvrh usnesení:
Zostupitelstvo město BERE NA vĚOOUÍ Zpróvu o uplatňovóní územního plónu Nechanice v uplynulém
období 2075 - 2027.
Výsledek hlasování:
proti: 0
pro:
nepřítomno: 3
zdrželo se: 0
přijato,
bylo
č.
2O2I/18l14
Usnesení

12

2o2uL8lL5
Staré Nechanice - výzvy.
Nóvrh usnesení:
Zastupitelstvo města scHVALlJJE vypsónívýzvy na prodej lokality ve Starých Nechanicích.
Výsledek hlasování:
proti: 0
pro: 11
nepřítomno: 4
zdrželo se: 0
Usnesení č. 2o21,h8h5 bylo přijato
Staré Nechanice
Nóvrh usnesení:

-

záměr na prodej pozemků.

Zastupitelstvo města SCHVALUJE zóměr na prodej pozemkŮ
Kč/m2, jednó se o pozemk
st.p.č.

23O m2

1,32

st.p.Č.

133

p.p.č,

398l34

116 m2
cca

600 m2

v

k.ú. Staré Nechanice zo cenu 200,00
zastávěná plocha
nádvoří
zastavěná plocha
nádvoří
orná půda

a

a

p,p,č.

cca

4000 m2

orná půda

p.p,č.

4oo126

1829 m2

ostatníplocha

p.p.č.

4o0/34

10455 m2

ovocný sad

p.p.č.

400/35

3500 m2

ostatní plocha

p.p,c.

4oo/38

3732 m2

orná půda

p.p.č,

536lL

1394 m2

ostatní plocha

cca

25856 m2
Výsledek hlasování:

pro:

11

proti:

0

zdrželo se:

Usnesení č. 202LlL8/15 bylo přijato.

0

nepřítomno: 4

zozut8,lL6
Lokalita Lubno.
Nóvrh usnesení:

Zastupitelstvo města BERE

NA VĚOOUÍ možnou výstavbu nových rodinných domů v místní části

Lubno.

2o2uLglt7
Lokalita Sobětuš, škola.
Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města BERE NA vĚoOuí tot<alitu

v

místníčósti Sobětuš,

Ověřovatelé zápisu:

Pan MUDr. Josef Hošek

pan Rudolf kubík

yr

&,^>*/
Mgr.HanaJarošová
m

ístosta rostka

