Usnesení

z 9. zasedání zastupitelstva města Nechanice, konaného

dne 10. t2.2OL9 od 18.00 hod.
v zasedací místnosti Městského úřadu Nechanice
PřítomníčlenovéZM dle prezenčnílistiny - 14 členůzastupitelů rněsta.
Zasedání ukončeno ve 20:30 hodin.
Zastupitelstvo města na svém zasedání po projednání:
!.

Schválilo:
a) návrhovou komisi pro přípravu návrhu usnesení z 9. zasedání ZM ve složenípan lng.
Miroslav Procházka, Ph.D. a pan lng. Stanislav Leinveber,
b) činnost rady města za období od minulého zasedání,
c) rozpočet města Nechanice na rok 2O2O, kdy závazným ukazatelem byl stanoven paragraf.
Rozpočet města Nechanice je navržen jako přebytkový. Důvodem přebytku je zapojení
financí na úhradu úvěrů,které město Nechanice má.
Návrh rozpočtu města Nechanice byl projednán na FV ZM dne 2].. L0.2019 a na zasedání
ZM dne 22. to.2OLg, rua Úřední desce MěÚ Nechanice byl zveřejněn od 08. L1,.2019.
Rekapitulace rozpočtu - příimv - vÝdaie
1

Třídal-Daňovépříimy

2.

Třida2 - Nedaňové příimv

3 955 000,00 Kč

3.

Třída 3 - Kapitálové příimy

3 500 000,00 Kč

4,

Třída4 - Přiiaté dotace

5.

Příimv celkem (ř.'l + ř"2

6.

Třída5-Běžnévýdaje

36 377 082,64 Kč

7.

Třída 6 - Kapitálové výdaie

10 200 000,00 Kč

B.

Třída7 -OstatnívÝdaie

9.

VÝdaie celkem (ř. 6

10,

Saldo

11.

Třída 8 - Financování

= příimy -

41004 200,00 Kč

23 060 382,64 Kč

71 519 582,64 Kč

+ ř.3 + ř.4)

0,00 Kč
46 577 082,64 Kč

+ ř. 7 + ř.8)

24 942 500,00 Kč

výdaie (ř, 9 - ř.5)

24 942 500,00 Kč

d) Obecně závaznou vyhlášku č. L/20L9 o místním poplatku ze psů s účinnostíod
01.01.2020,

e) Obecně závaznou vyhlášku č. 2l2O19 o místnímpoplatku za užíváníveřejného

0

prostranství s účinnostíod 01. OL.2O2O,

Obecně závaznou vyhlášku

č. 3/2OI9 o

místním poplatku

za provoz

systému
odpadů
přepravy,
komunálních
využívání
a
odstraňování
třídění,
sběru,
shromaždbvání,
s účinnostíod 01. 01'2020,

8) přijetí dotace na základě rozhodnutí o poskytnutí dotace identifikaČníČÍslo

117Do3Goo13B8, ve výši 77,O27,245,26 Kč z Ministerstva pro místnírozvoj v rámci
programu integrovaný regionální operačníprogram, název akce Stavba 3. Oddělení MŠ
Nechanice,

1

ll.

vzalo na vědomí:
a) požadavek ZD Nechanice na připravovanou směnu pozemkŮ mezi městem Nechanice
Nechanice, kdy se jedná o pozemky města nebo jejich části č. parc, 4O4/!O5,39814,537

aZD
/L a

st.p.č. 2O2l2 předpokládaná výměra činí4.442 m2. Dále o pozemky ZD Nechanice nebo Agro
Vysočina a.s. Měřín nebo jejich částíč. parc. 398/2, gg8l34, 398135,398/38,398 /4, 398143,
g98/44,398/45,498/46, 3g8l47 předpokládaná výměra činí4.L59 m2 vŠev k.Ú. Staré
Nechanice, dle záborového elaborátu zpracovaného Danielem Kadavým ze dne O9/2Ot9,
b) informaci pana lng. Melichara ve věci zvonička Lubno.
!l !.

U!ožilo:
Radě města:
a) plnit úkoly dle schváleného usnesení,
b) zajistit přípravu a průběh výběrového řízenívčetně vybrání dodavatele na akci Stavba 3.
Oddělení MŠNechanice.

MěÚ Nechanice:
a) plnit úkoly dle schváleného usnesení.

K

Ověřovatelé zápisu: p. MUDr. Josef Hošek
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