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Usnesení

z 6. zasedání zastupitelstva města Nechanice, konaného
dne 18. 06. 2019 od 18.00 hod.
v zasedací místnosti Městského úřadu Nechanice

ZM dle prezenčnílistiny - 9 členůzastupitelů města.
Přítomníčlenové
Zasedání ukončeno v 19:25 hodin.
Zastupitelstvo města na svém zasedání po projednání:

l.

Schválilo:
a) návrhovou komisi pro přípravu návrhu usnesení z 6. zasedání ZM ve složenípan
lng. Zdeněk Me|ichar a pan Petr Soldán,
b) činnost rady města za obdobíod minulého zasedání,
c) účetnízávěrku Základní školy a Mateřské školy, Nechanice, okres Hradec Králové,
lČ:62060449, sestavenou ke dni 31, L2.2018,
d) převedení hospodářského výsledku 2018 Základní školy a Mateřské školy, Nechanice,
okres Hradec Králové ve výši t82.656,4O Kč, a to do rezervního fondu 170.000,00 Kč a do
fondu odměn 12.656,40 Kč,
e) pro toto volební období určit zastupitele města Nechanice ve smyslu § 47, § 51, § 53
stavebního zákona (ve věci územníhoplánování) pana Jiřího Pechara,
f) udělit výjimku ze směrnice města Nechanice č. 3l2O12 o zadávání veřejných zakázek
malého rozsahu a přidělit veřejnou zakázku malého rozsahu společnosti STAVOKA
Kosice, a.s., kdy se jedná rekonstrukci místníkomunikace a pokládku živičnéhokoberce
v místníčásti Komárov, v návaznosti na cenovou nabídku ze dne t6, 04, 2019, číslo
nabídky CN05119 ve variantě provedení tloušťka vrchní vrstvy živičnésměsi ACP 22+
7 cm,
g) dodatek č. 1 ke smlouvě č. t708l2018 na realizaci veřejné zakázky akce Základní škola modernizace, CZ.06.2.67/0.010.0/16_063/0004056, kdy se jedná o navýŠeníceny díla o
částku ve výši 334.34I,74 Kč, a to na podkladě změnového listu č. 1,
h) změnový list č. 5 na stavební akci Nechanice - víceúčelovýsportovní areál,
i) požadovat od vlastníků,za které město Nechanice v rámci akce silnice lll/32426
Nechanice, ul. Hrádecká zajistí vypracování projektové dokumentace a odvodnění
dešťových vod ze střech nemovitostí, finančníčástku ve výši 6.000,00 Kč, a to u
nemovitostí, které v současnédobě odvádějídešťovévody ze střech na chodníky,
j) zapracovat schválený způsob odběru velkoobjemného odpadu na územíměsta od
občanůdo stávajícívyhláškyč.2/2OO4 vydané ZM o nakládání s komunálních odpadem,
kdy bude realizován následovně: občanémohou na územíměsta předávat velkoobjemný
odpad jednou měsíčně,vždy ve vyhlášeném termínu a čase do kontejnerů umístněných
v uzamykatelných prostorech, a to v ohradě na příjezdu do Nechanic a v ohradě na
výjezdu ze Starých Nechanic, pracovníkůmúdržbyměsta Nechanice, sběr realizovat
s účinnostíode dne 01. 08. 2OI9,

l

ll.
Rozhodlo:
a) o spolupráci města Nechanice s obcí s Mieraoszow, Polsko a obcí MeziměstÍ, Česká
republika, kdy forma této spolupráce je realizace společných projektů v kulturní a jiné
oblasti, např. projekt Poznejme se, který bude realizován v roce 2020.

lIl.

UložiIo:
Radě města:
a) plnit úkoly dle schváleného usnesení,

MěÚ Nechanice:
a) plnit úkoly dle schváleného usnesení.

Ověřovatelé zápisu: p. ln8. Václav Zámečník

p. Adam Berger

Jiří Pechar
starosta

Mgr. Hana Jarošová
místostarostka
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