Usnesení
z 5. zasedání zastupitelstva města Nechanice, konaného

dne 16. 04.2OL9 od 18.00 hod.
v zasedací místnosti Městského úřadu Nechanice

Přítomní členovéZM dle prezenčnílistiny - 13 členůzastupitelů města.
Zasedání ukončeno ve 21:00 hodin,
Zastupitelstvo města na svém zasedánípo projednání:
l.

Schválilo:
a) návrhovou komisi pro přípravu návrhu usnesení ze 4. zasedání ZM ve složení:lng.
Miroslav Procházka, Ph.D., pan lng. Stanislav Leinveber,
b) činnost rady města za obdobíod minulého zasedání,
c) celoročníhospodaření města Nechanice a závěrečný účetměsta Nechanice za rok 20].B
včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření města za rok 2OL8 - bez výhrad,
d) účetnízávěrkuměsta Nechanice, lČ: 00269191, sestavenou ke dni 31. !2,2Ot8,
e) uzavření smlouvy č. ].0030/19/LCD o přijetí krátkodobého úvěru městu Nechanice od
Českéspořitelny a.s. se sídlem v Praze,lČ: 45244782,
f) uzavření smlouvy č, 1,0O29|I9|LCD varianty A o přijetí úvěru městu Nechanice investičníakce města Nechanice od Českéspořitelny a.s. se sídlem v Praze,lČ 45244782,
j.
8) změnový list č. ze dne L6. 04. 2019 v rámci akce Základní škola - modernizace,
C7.o6.z,67 / 0.0 / o.o l 16_063/0004056,
h) mimořádnou odměnu starostovi města ve výši jeho měsíčníodměny, která mu náležíza
výkon jím zastávané funkce. Důvod poskytnutí mimořádné odměny: je získánífinančních
prostředků z mimorozpočtových zdrojů na nákup velkokapacitní požární cisterny pro
JSDH Nechanice, kdy město získalo finančnídotaci ve výši 7.04t.176,97 Kč z MMR ČR a
získánífinančních prostředků z mimorozpočtových zdrojů na modernizaci ZŠNechanice,
kdy město Nechanice získalo finančnídotaci ve výši 28,433.293,66 Kč z MMR ČR,
prodej pozemkových parcel v k.ú. Nechanice nově označených dle GP č, 631,-24O/2OLB
pana Aleše Turka se sídlem Hořice ze dne 18. 72. 2018 jako č. parc. t4t/2 o celkové
výměře 74 m2 a č. parc. 688/8 o celkové výměře L8 m2 za kupní cenu ve výši 400,00
Kč/m2 ve vztahu k převáděnému pozemku panu Ludkovi Součkovi, bytem Nechanice,
bližšíúdajekupujícíhojsou uvedeny v žádosti o odkup pozemků ze dne 1,4,0Z.2019, kdy
veškeré ná kla dy p řevod u n emovitostí h rad í ku pující,
j) podání žádosti o dotaci na Revitalizaci zeleně ve městě Nechanice - v Nechanicích a ve
Starých Nechanicích prostřednictvím MAS Hradecký venkov,
k) zadat vypracování projektové dokumentace na lCT síť(internet, PC, telefony,
zabezpečovacízalízení,
rozhlas, zvoněníatd.) v budovách ZŠa MŠNechanice.

!l.

vzalo na vědomí:
Výsledek jednání ze dne 28. 02.20]-9 ve věci lniciativy Lubno bezpečnéna požadavek občanů
Lubna na instalaci úsekových radarů na komunikacill/324,
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Starostu města Nechanice pana Jiřího Pechara na valnou hromadu společnosti VAK HK, která
se bude konat dne 05. 06, 20]"9 v Eliščiněsále Kongresového centra ALDlS v Hradci Králové.
V případě vážných důvodů,ze kterých by se starosta nemohl této akce zúčastnit,delegovalo
na stejnou akci ve stejný den místostarostku Města Nechanice paníMgr. Hanu JaroŠovou,

lV.

Odložilo:
do příštíhozasedání ZM konečnérozhodnutí k podané žádosti pana lng. L. Škavyze dne
25.02,20].9 na změnu etapizace ÚP Nechanice do zjištěnískutečnostimožných dopadů pro
město Nechanice, v případě, že by této žádosti bylo vyhověno.

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

MěÚ Nechanice:
a) plnit úkoly dle schváleného usnesení.

Ověřovatelé zápisu: p. Petr Soldán
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Mgr, Haná Jarošová
místostarostka
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