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. zasedání zastupitelstva města Nechanice, konaného

dne 10. 09. 2019 od 18.00 hod.
v zasedací místnosti Městského úřadu Nechanice
ZM dle prezenčnílistiny - při zahájení
Přítomníčlenové
zasedání 11 členůZM,

].0 členůzastupitelů města, během

Zasedání ukončeno ve 20:15 hodin.
Zastupitelstvo města na svém zasedání po projednání:

l.

Schválilo:
a) návrhovou komisi pro přípravu návrhu usnesení ze 7. zasedání ZM ve složenípaní Věra
Rešlová a pan lng. Stanislav Leinveber,
b) činnost rady města za obdobíod minulého zasedání,
c) změnový list č. 2 ke smlouvě č, L7O8|2O].8 na realizaci veřejné zakázky akce Základní
škola - modernizace, CZ,O6,2.67/0.0l0.0l1,6_063/0004056, kdy se jedná o navýšeníceny
díla o částku ve výši 1.671,.302,03 Kč bez DPH, a to na podkladě změnového listu č. 2,
d) změnový list č. 6 na stavební akci Nechanice - víceúčelovýsportovní areál,
e) návrh společenskésmlouvy o spolupráci v rámci Hradecka,
f) žádost o převod z rezervního fondu do fondu reprodukce majetku, investičníhofondu u
ZŠa MŠNechanice, okres Hradec Králové, na základě které bude posílen fond
reprodukce majetku, investičnífondo 260.000,00 Kč,
8) čerpánífondu reprodukce majetku, investičního fondu ve výši 320.000,00 Kč na
strukturovanou kabeláž a školnírozhlas, 98.463,00 Kč na spoj Siklu EH-710 TX.
ll.
Neschválilo:
a) podnět ke změně Územního plánu pana Borčickéhoz důvodu, že změna se týká lokality,
která nenavazuje na stávající zástavbu.
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ll.

Odročilo:
a) rozhodnutí o realizaci podzemních kontejnerů z rozpočtu města do roku 2O2O,
b) rozhodnutí města Nechanice zda se bude podílet a vjakém rozsahu na realizaci sochy
T.G.Masaryka.

lV.

Uložilo:
Radě města:
a) plnit rlkoly dle schváleného usnesení,
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MěÚ Nechanice:
a) plnit úkoly dle schváleného usnesení,
b) zjistit informace do konce roku 20].9 jakou majízkušenost okolní města s podzemními
kontejnery ve vztahu ke zlepšeníčistotyulic a okolíve kterých jsou instalovány,
c) prověřit dotačnímožnosti do konce roku 2019 ve smyslu hrazení nákladŮ na realizaci
sochy T.G.Masaryka.
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