Usnesení

ze 13. zasedání zastupitelstva města Nechanice, konaného
dne 15. 09.2O2O od 17.00 hod.
ve dvorní části budovy MěÚ Nechanice

Přítomní členovéZM dle prezenčnílistiny - 15 členůzastupitelů města.
Zasedáníukončeno v 19.30 hodin.
Zastupitelstvo města na svém zasedání po projednání:

l.

Schválilo:
a) návrhovou komisi pro přípravu návrhu usnesení ze 13. zasedání ZM ve složenípan
lng. Václav Zámečníka pan Adam Berger,
b) činnost rady města za období od minulého zasedání,
c) oslovit Farnost Nechanice jako vlastníka nemovitostí p.p.č. t43l3, L43l8,68813 a
688/5 vše v k.ú. Nechanice na směnu pozemků mezi Farností Nechanice a městem
Nechanice, dle které by Farnost Nechanice obdržela pozemky dle vlastního výběru
v obdobném druhu pozemků v poměru maximálně za L m2 pozemku Farnosti
Nechanice 6 m2 pozemku města Nechanice bez finančního dorovnání ze strany
Farnosti Nechaniče, kdy termín na sdělení odpovědi je stanoven nejpozději do
02.t]'.zozo,
d) vyhlásit záměr prodeje budovy čp. 60 - Zdravotní středisko, která je součástí stavební
parcely st.p.č. aOl1a p.p.č. 39 v k.ú. Nechanice, obec Nechanice, za předpokládanou
kupní cenu ve výši 5.000.000,00 Kč /nemovitost.

ll.
Neschválilo:
a) obecně závaznou vyhlášku města Nechanice č. t/2O2O o regulaci hlučných činností,
b) vyhlásit záměr prodeje p.p.č.723 o výměře 859 m2 a394/L4 o výměře 885 m2 v k.ú.
Nechanice, obec Nechanice,
c) podat žádost o dotaci na výměnu svítidel - výzva č. 2/2O2I dotace v rámci Státního
programu na podporu úspor energie na období 20t7 - 202L - Program EFEKT ll pro
rok2021,
d) vyhlásit záměr na prodej pozemků:
pozemek p.č. 363/11 o výměře70 m2, kultura vodní plochy - rybník
pozemek p.č. 363/12 o výměře 33 m2, kultura vodní plocha - rybník
pozemek p.č. 36a/4 o výměře 8581 m2 kultura ttp. - trvalý travní porost
pozemek p,č.36a/81 o výměře 1053 m2 kultura ttp. - trvalý travní porost
pozemek p.č.36a/82 o výměře 510 m2 koryto vodního toku,
e) nákup pozemku p.p.č. 639 - ostatní plocha o výměře 72 m2 v k.ú. Suchá u Nechanic,
obec Nechanice do vlastnictví města Nechanice od vlastníka tohoto pozemku,
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l!l.

vzalo na vědomí
a) ukončení soukromé lékařské praxe ze strany MUDr. Aleny Melicharové, v Nechanicích dne
3t,1o.2020.

!V.

Uložilo:
Radě města:
a) plnit úkoly dle schváleného usnesení,
MěÚ Nechanice:
b) plnit úkoly dle schváleného usnesení,
c) oslovit Rybářství Chlumec nad Cidlinou, a.s., aby předložili cenqvou nabídku na
/
poptávané pozemky.
!
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Ověřovatelé

zápisu:

p. ln8. Stanislav Leinveber

p, Petr Soldán

Jiří Pechar
starosta

Mgr, Hana Jarošová
místostarostka
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