Město Nechanice
Usnesení ze t7. zasedání zastupitelstva města Nechanice, konaného
dne 06. 04.2O2L od 17.00 hod.
ve velkém sále kulturního domu Nechanice, Raabova 110
Přítomní zastupitelé - p. Jiří Pechar, Mgr. Hana Jarošová, p. Pavel Pokorný, lng. Hana Pražáková,
Mgr. Petr Tichý, MUDr. Josef Hošek, p. Rudolf Kubík, lng. Stanislav Leinveber, lng. Zdeněk Melichar,
lng. Miroslav Procházka Ph.D., p. Adam Berger, lng. Václav Zámečník
Omluveni

-

p. Věra Rešlová, p. Petr Soldán, p. Václav Trutnovský

Zasedání ZM ukončeno ve 20:00 hodin.
ZM schválilo program zasedáníZastupitelstva města Nechanice dne 06.04.2O2íProgram:

1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.

Zahájení, určenízapisovatele a schváleníověřovatelů zápisu

Schválení programu zasedání
Kontrola plnění usnesení z minulého zasedánía činnost rady
lnvestičnízáměr na komunikaci, parkoviště, odvodnění dešťových vod a VO, které je součástí
stavby 3. oddělení MŠNechanice
Přijetídotace z programu 129 390 - Podpora opatření na drobných vodních tocích a malých
vodních nádržích - 2. etapa
Dohoda o partnerstvía spolupráci s partnerskými subjekty na Ukrajině
Dodatek č. 1 - Stavba 3. oddělení MŠNechanice - firma Genext a.s.
Dodatek č. 1 - Stavba 3. oddělení MŠNechanice - komunikace zpevněné plochy, parkovací

stání.
Žádost o prodej pozemků v k.ú, Nechanice - p.p.č. L4al5, č, L45lI
10. Žádost o prodej pozemků v k.ú. Nechanice - p.p.č. 418/5
11. Nabídka stavby ke koupi stavby č.e. 1004 - parc. č. st. 469
12. Sdělení MM HK - odbor životníhoprostředí čj. 637l2O2I
13. Diskuse, jiné
74. Závér

9.

2o2llt7lt
Zahájení, určenízapisovatele a schválení ověřovatelů zápisu

Zasedání Zastupitelstva města Nechanice bylo zahájeno v 17:00 hodin starostou panem Jiřím
Pecharem (dále jako ,,předsedající"), ktery,i přivítal přítomnéa konstatoval, že zasedání bylo řádně
svoláno a informace o konání zasedání dle § 93 odst. 1 zákona o obcích byla na Úredni 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 URČUJE zapisovatele zasedání ZM dne 06. 04. 2021 tng. Andreu Benešovou a
VOLÍověřovatele zópisu lng. Stanislava Leinvebera a lng. Hanu Pražókovou
Výsledek hlasování:
pro:. t2
proti: 0
zdrželo se: 0
nepřítomno: 3
Usnesen í č. 2O2L/ I7l1 bylo přijato.

\

2o2u1712
Schválení programu zasedání
Nóvrh usnesení:

Zastupitelstvo města SCHVALUJE navržený program zasedóní dne 06. 04. 2027 na straně 7 tohoto
usnesení.

Výsledek hlasování:

pro: L2

proti: 0

zdrželo se: 0

nepřítomno:

Usnesení č.2O2Lh712 bylo přijato.

3

2o21lL713
Kontrola plnění usnesení z minulého zasedání a činnost rady.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města SCHVALUJE činnost rady města za obdobíod 02.03. 2027.
Výsledek hlasování:
pro: 12
proti: 0
zdrželo se: 0
nepřítomno: 3
Usnesení č. 2O2Ll 17 /3 bylo přijato.

2o2ut7l4
lnvestiČní záměr na komunikaci, parkoviště, odvodnění dešťov,ých vod a VO, které je součástístavby

3. oddělení MŠNechanice, který je součástížádosti o dotaci na projekt ,,Nechanice, Stavba

Oddělení MŠNechanice části SOO2, SOO3" podávané v rámci výzvy Ministerstva financí VPs

202L, podprogramu 298D2280

-

Podpora obnovy

a

-

228

-

3.
g

rozvoje materiálně technické základny

regionálního školství v působnosti obcí.
Nóvrh usnesení:
Zastupitelstvo města SCHVALUJE investičnízáměr na komunikaci, parkoviště, odvodnění dešťových
vod a VO, které je souČÓstí stavby 3. oddělení MŠNechanice, ktery je součástí žódosti o dotaci na
projekt ,,Nechanice, Stavba 3. Oddělení MŠNechanice čósti SO02, SO03" podóvané v rómci výzvy
Ministerstva financí VPS - 228 - 3 2027, podprogramu 298D2280
Podpora obnovy a rozvoje
materiólně technické základny regionálního školstvív působnosti obcí.
Výsledek hlasování:
pro: 72
proti: 0
zdrželo se: 0
nepřítomno: 3
Usnesení č. 2O2t/ 17 l 4 bylo přijato.

-

2o2ut715
Přijetí dotace z pro8ramu 129 390
nádržích - 2. etapa. Jedná se:

-

Podpora opatření na drobných vodních tocích a malých vodních

L29393 5016StavebníÚpravya udržovacípráce-Rybníkč.1veStanýchNechanicích, parc.č. 482llo
I29 393 6016 Stavební úpravy a udržovacípráce - Rybník č. 2 ve Staných Nechanicích, parc.č. 2.

Nóvrh usnesení:

Zastupitelstvo města S1HVALUJE přijetí dotace z programu 72g 3g0 - Podpora opatření na drobných
vodních tocích a malých vodních nódržích - 2 etapa a současně 1CHVALUJE vlastní realizaci akcí:
stavební Úpravy a udržovacípróce - Rybník č. 7 ve Starých Nechanicích parc. č.482/10 a stavební

úpravy a udržovací práce - Rybník č. 2 ve Starých Nechanicích, parc.č. 2.
Výsledek hlasování:
pro:.
proti: 0
zdrželo se: 0
nepřítomno: 3
Usnesení č. 2021,117 /5 bylo přijato.

L2

2

2o2llt716
Dohoda o partnerství a spolupráci s partnerskými subjekty na Ukrajině.
Nóvrh usnesení:
Zastupitetstvo města BERE NA VĚOOUÍ aohodu o partnerství a spolupróci s partnerskými subjekty na
Ukrajině, rozhodnutí o případné spolupráci bude na příštímzasedóníZM.
Výsledek hlasování:

proti: 0
zdrželo se:
Usnesení č. 2O2Ut7 /6 bylo přijato.
pro:.

t2

0

nepřítomno: 3

2o2lll717
Na základě žádosti firmy Genext a. s. Hradec Králové o prodlouženítermínu plnění díla

dle smlouvyo dílo o jeden měsíctj. do 30. 06.2O2L a na základě úpravy protipožárnízdi na stávající
budově MŠNechanice uzavřít dodatek č. 1.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města SCHVALIJJE dodotek č. 7 ke smlouvě - Stavba 3. oddělení MŠNechanice s firmou
Genext a.s. HK
Výsledek hlasování:
pro:.
proti:
zdrželo se:
nepřítomno: 3
Usnesení č. ZO2I| L7l7 bylo př'rjato.

12

0

0

2o2!lt7|8
Starosta informoval o výsledku hutnícíchzkoušek pláně na nově budované komunikaci a parkovišti u
MŠNechanice.
Zastupitelstvo města BERE NA VĚOOUÍ informaci starosty o výsledku hutnicích zko;ušek pláně na nově
budovaných komunikací a parkovacích ploch.

2o2llt719
Žádost p. l. Janáčkové - Sedláčkovéo koupi pozemků p.p.č.Iaa|s o výměře 4897 m2 a p.p.č. L45/I o
výměře 525 m2 v obci a k.ú. Nechanice.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města SCHVALUJE vyhlášení zóměru na prodej pozemků p.p.č. ua/S o výměře 4897
m2 a p.p.č. 145/1 o výměře 525 m2 v obci a k.ú. Nechanice za kupní cenu ve výši 75,00 Kč/m2.
Výsledek hlasování:
pro:
proti:
zdrželo se:
nepřítomno: 3

5

Usnesení č. 2O2UL7

19

6

NEBYLO přijato.

1

.,

2o2l,|L7lilo
Žádost p. M. Petráčka o prodej části pozemku č. 418/5 v obci a k.ú. Nechanice.
Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města SCHVALUJE nevyhlóšení záměru na prodej pozemku č. 418/5 o cca 750 m2
v obcia k.ú. Nechanice
Výsledek hlasování:
pro:
proti:
zdrželo se:
nepřítomno: 3
Usnesení č. 2O2L/t7n0 bylo přijato.

12

0

0

J

i

I

2o2llt7ltl

Nabídka stavby ke koupi od Mgr. J. D. Zvolánkové v části obce Nechanice, č.e. 1004 - rod. rekr. stojící
na pozemku st. p. č. 469 v obci a k.ú. Nechanice městu Nechanice.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města BERE NA VĚOOUÍ nabídku p. Mgr. J. D. Zvolánkové ze dne 29. 03. 2027, pod č.j.
632/2021 a rozhodnutí bude na příštímzasedóní ZM v červnu 2027.
Výsledek hlasování:
pro:
proti:
nepřítomno: 3
zdrželo se:
Usnesení č. 2O2Llt7 lLL bylo přijato.

12

0

0

2o2llt7ltz

Dne 31. 03.2021, pod č,j, 63712027 bylo doručeno sdělení odboru životního prostředí MM HK
k podnětu prošetřeníochrany zemědělského půdníhofondu.
Zastupitelstvo města BERE NA VĚOOUÍ sdělení, že MM HK vyzve ostatní vlastníky pozemků, na nichž
je realizovóna stavba k podónívysvětlení a čóstečnépřeposlóní podnětu na ČtŽP k dalšímu šetření,

Ověřovatelé zápisu:

lng. Hana Pražáková

lng. Stanislav Leinveber

#..,fuá--"/
Mgr. Hana Jarošová
m ístostarostka
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