Usnesení

mé§ta N€chanic€,
konaného
dne 28.01.2020 od 17:00 hod.
v zas€dací místnosti Méstskéhoúřadu Nechanice

z 10. zas€dán

í zastupitelstva

Přítomni členovézN/ dle prezenční listiny při zahájení , 12 členůzastupitelú města.
zasedání Ukončeno V 19|30 hodin,
zastupitelstvo města na svém zasedánípo píojednání:
l.

schvállloI

á}

náVrhovou komisi pro přípravu návrhu usnesení

2

10. zasedání

zM Ve složeníMUDr. .losef Hošek, pan

Václav Trutnovský,

b)

c)

čannost íady města za období od minulého zasedání,
stánovit s účinnostíode dne 01.02.2020 měsíčníodměnu

d)

vyhlásit záměr darování pozemkú nebo jejich částíz majetku města Nechanice do majetku

pro neuvolněné členY zM za výkon j€jich

funkce dle pří|ohy č.2) prvopisu zápisu že zasedánízM že dne 28,01.2020,

Královéhradeckého kraje, kdy sejedná o

.

p.p.č.731/6 o výméře cca 26 m2, p,p.č.731l7 o \rýměře cca 22 m2, 9.p.č.7 32125 o výměře
cca 6 m2, p.p.Č.lzals ovÝměře cca 2m2 v k,ú. Nechanice,

.
.

p.p,č, 155/23 o výměře cca 1m2 V k.ú, Kunčice u Nechanic,
p.p,č., 485/1 o Výměře cca 42
m2,

p.p.č.5o7h3

37 m2,p,p.č.574
a

e

)

to

ň2,48s/2 o výměře cca 34 m2, p.p.č, 500/2 o,/ýměře €a

70

o V,lměře cce 38 m2, p.p,č 507/21 o výměře cca 9 m2, p.p.č. 550/2 o Výměře

o výměře c€a 21m2,

v souvislosti s připravova

náVrh usnesení z 10, žas€dáni

nou rekonstru

zM

v k,ú, staré Nechanice,

kcí silnice lll323,

ze dne 2a.o1.2o20.

ll.
Nedoporučllo:

a)

zabývat

se

prodejem obecniho majetku města Nechanice, a

pokrytí vlastních nákladú v rámci ákce ,,stavba

3.

to

lesú, polí Vliodnotě

do 10mil.Kčna

oddělení MŠNechanice",

lll.
Projednalo:

a)
b)

žádost pana Audrlického na opravu místníkomunikace tzv. spojky lubno_sobětuš,
projednalo informáci čl€na zM pana R. Kubíka ve Věci možnosti zajištění náhradního pozemku pro výcvik
hasiČÚ a ,ajištění druhého vozidla pro výjezdovou jednotku ]Po ll. ]sDH Nechanice.

Ulolilo:

á)

zajistit poptávkové iízeníve

smys|u

přajeti úvěrúna žajištěnífinancování

3, odděleni MŠNechanice" v íámci dotačníhopro8ramu,

akce pod názveň

,,stávba

identifikační čislo:117Do3coo1388

z Ministerstva pro místnírozvoj

- lRoP

do

výše 10, mil,

Kč a nejpožději

do

konce června 2020 předložit

na žasedánízM návrh Úvěrové smlouvY - smluv,

b)

zaji§tit výběrové řírení pro atci,, stavba 3, oddělení MŠN€chanice"

dle

!áVazných podmínek MMR

lRoP stím, že hodnotá v€řejné zakázkY uvedená ve výzvě bude fin. limitována (zastropována) fin,
částkou 05% Vyššínež jsou

c)

rou

počtovénáklady akce z února roku 2019,

dále plnit úkolY dle schváleného usnes€ní,

a) plnit úkoly dle schváteného usn€sení,

a) informa€i

tajemníka MěÚ Nechanicevevěci

,)

ovéřovotelé:
Členka zastupitelstva

pelsoná]ního zajiŠtěníČinnostíMěÚ Nechanice

města: paníVěra

Rešlová

Člen žastupitelstva města: pan Petr soldán

Mgr. Hana Jarošová
místostaro§ika

2

zarck

201,9,

