U5nesení

z 8. zasedání zastupitelstva města Nechanice, konaného

dne 22. 10. 2019 od 18.00 hod.
v zasedací místnosti Městského úřádu Nechanice

PřítomníčlenovéZM dle prezenčnílistiny , 14 členůzastupitelů města,
7ásedáni Ukončeno ve 20i45 hodin,
Zastupitelstvo města na sVém zasedánípo projednání:
l.

schválilo:
a) návrhovou komisi pío přípravu náVrhu usneseníz 8. zasedánízM Ve složeni MtJDr, Josef
Hošek a ln8. zdeněk Melichar,
b) činnost rady města za obdobíod minulého zasedání,
c) mimořádnou odměnu starostovi města ve Výšijeho měsíčníodměny, která mu náleži za
výkon jím zastáVané funkce, 5 odůvodněním:aktivita starosty při přípravě a realizaci
* lealizace stavebnich
všech projektů města, které jsou Vsoučasnédobě realizovány
úprav ZŠRašínova, příprava projektů obnova zeleně Nechanice, staré Nechanice,
přípíava projektu rekonstrukce zdravotního střediska Nechanice a další,
d) uzavřeni smlou\ry o přijetíinvestičníhoúVěru od Českéspořitelny, a.s., parametry úvěru:
střednědobý investični úvěr s V,l,ši až do Výše 15.475,ooo,oo (5|ovy: patnáct milionů čtyři
sta sedmdesát pět tisic korun českých}, doba spIatnosti do 31,12,2021, účelna
financování nákupu velkokapacitní požární cisterny a projektu zŠ-Modernizace, Včetně
financování souviseiících Wbavení učeben a modernizace školní zahrady. Peněžité
záVazky vzniklé na základě této smlouvy o úVěru nebudou ze strany ČS a,s, zajištěny
žádnými zajišťovacímiprostředky,
e) víámci stavby pod názvem ,,Nechanice - Víceúčelovýsportovni areál" uhíadit zhotovitéli
sovls cZ, a,s. z rozpočtu města Nechanice náklady spojené snákupem, dovozem,
rozprostřením a hutněnim zeminy pro objekt 6 - sportoviště ve Výši 531.313,37 Kč
VčetněDPH, a to prostřednictvim uzavření dalšíhododatku ksoD na realizaci této
stavby,
f) podat nabidku Farnosti Nechanice a rovněž Krá|ovéhradeckému biskupství vtěchto
variantách:

potřebných pozemkú pro zajištění činnosti jednotky JPo ll lsDH
Nechanice a výcvik mladých hasičůapod,, kdy se jedná o p.p.ř. 743/3, L43/a,
688/3 a 688/5 vše Vk.ú, Nechanice za navrhovanou kupní cenu Ve Výši 100,00

1, na odkup

2,

3.

Kč/m2 Ve vztahu k přeVáděnému pozemku,
na směnu pozemků, a to v poměru 1:4, tzn, při nabyti cca 1 ha shora uvedených
pozemků z vlastnictvi Farnosti Nechanice do majetku města by město Nechanice
směnilo, za tyto pozemky sVé pozemky V poměru Velikosti cca 4 ha, dle výběru

Farnosti Nechanice,
pokračovat Vjednání o dlouhodobém pronájmu uvedených zájmových pozemků
za přijatelnou výši nájemného, a to ve výši, kteíá by|a předjednána sé zástupci
Farnosti Nechanice, tzn, 4,o0 Kč/m2 pronajatého pozemku/rok, Případnou

nájemnísmloUVu uzavřít do 31,12.2019.

Il.

Projednalo:
a)návrh rozpočtu města Nechanice na rok 2o2o,

lll.
zmoGnilo:
a) starostu města k podpisu úvěrové smlouvy za město Nechanice a dále pak k podpisu
potřebné úvěrové dokumentace, viz usneseníl d).

lV,
Uložilo:
Radě mě§ta:

a)

plnit úkoly dle schváleného usnesení,

MěÚ Nechanice:

a) plnit úkoly dle 5chváleného usneseni,

ověřovatelé 2ápi5u: p, Věra Rešlová

p. Rudolf Kubík
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