Usnesení

z 15. zasedánízastupitelstva města Nechanice, konaného

dne 08. t2.2O2O od 17.00 hod.
ve velkém sále kulturního domu Nechanice, Raabova 110

Přítomní členovéZM dle prezenčnílistiny - 14 členůZM
Zasedání ukončeno v 17:55 hodin.
Zastupitelstvo města na svém zasedání po projednání:
l.
Zruši!o:
a) mimořádnou odměnu starostovi města ve výšijeho měsíčníodměny, která mu náleží za
výkon jím zastávané funkce, s odůvodněním: aktivita starosty při přípravě a realizaci
všech projektů města, které jsou v současnédobě realizovány,

b) prodej

budovy čp. 60 - Zdravotní středisko, která je součástístavební parcely st,p.č.
4Oh a p.p.č. 39 v k.ú. Nechanice, obec Nechanice, za kupní cenu ve \^ýši 5.0O0.0O0,0O
KČ/nemovitost panu MDDr. Michalovi Prokopovi (osobní údaje kupujícího jsou uvedeny
v žádosti o odkup nemovitostí), s podmínkou zachování stávajících lékařských ordinací,
c) schválení změny smlouvy o smlouvě budoucí uzavřené dne 31.10.2018 mezi městem
Nechanice a spoleČností PSK tnvestment, s.r.o., tČ: 07386460 a to úpravu článku !./8. ve
smyslu, Že město Nechanice převede citované pozemky do vlastnictvítéto společnosti
dříve, a to ještě před tím než budoucí kupujícíprovede kolaudace inženýrských sítídle
smluvního ujednání. Pochopitelně povinnost zbudovat tyto sítě budoucímu kupujícímu
zůstává, a na podkladě tohoto schválilo prodej nížeuvedených pozemkových parcel
nově označených dle příslušnéhoGP č. 310-235-2020 pana Ondřeje Plodka, sídlo
Hradec Králové jako:
p.p.č. 38al63,384164,384165,384lL34,384/I35,384l136,384lL37,384lt38,384lt39,
384/!40, 384ll4t, 384lI42, 384lt43, 384/L44, 384/L45, 384l!46, 384lt47, 384lI48,
384lI49, 384lL50, 384ll5t, 384lI52, 384lL53, 384lL54, 384lt55, 384lt56, 384lt57,
384lL58, 384lL59, 384lt6o, 384lI6L, 384/L62,384/t63,384lL64, 384lL65, 384/166,
384/L67, 3841168, 3841169, 384/L7o, 384lL7L, 384/L72, 384lt73, 384lL74, 384/L75,
384lL76, 384lI77, 384lL78, 384lL79, 384ll8o, 384lI87, 384/L82, 3841183, 384/L84,
384/L85, 384lL86, 384/t87, 384lL88, 384lI89, 384lL9O, 384lI9L, 384lL92, vše orná
půda v k.ú. Staré Nechanice, obci Nechanice, okres Hradec Králové,
d) na podkladě žádosti Mysliveckého spolku Lověna Nechanice vyhlášení záměru prodeje
ve vztahu k nížeuvedeným pozemkům, kdy se jedná o:
- p.p.č. 394/L3 - orná půda, 303 m2
- p.p.č. 38t/3 - vodní plocha, 3O7m2
- p.p.č. 38I/6- vodní plocha, t64 m2
- p.p.č. 362lL - ostatní plocha, 36 m2
- p.p.č. 38413 - ostatní plocha, 93 m2
- p.p.č. 38414 - ostatní plocha, 30 m2
- p.p.č. 34812 - vodní plocha, 589 m2
vše v k.ú. Nechanice, obci Nechanice, okres Hradec Králové za předpokládanou kupní
cenu ve výši 10,00 Kč/m2ve vztahu k převáděným pozemkům.
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a)
b)

návrhovou komisi pro přípravu návrhu usnesení z L5. zasedání ZM ve složenípan lng.
Miroslav Procházka Ph.D. a pan Adam Berger,
rozpočet města Nechanice na rok 2O2t, kdy závazným ukazatelem byl stanoven paragraf.
Rozpočet města Nechanice je navržen jako přebytkový. Důvodem přebytku je zapojení
financína úhradu úvěrů,které město Nechanice má.
Návrh rozpočtu města Nechanice byl projednán na FVZM dne 09.11.2O2Oa na zasedání
ZM dne 08.11.2020. Na Úřední desce MěÚ Nechanice byl návrh rozpočtu města
Nechanice na rok 2O21-zveřejněn od LL.I,L.1O2O
Rekaoitulace rozoočtu - oříimv - vÝdaie

1.

Třídal-Daňovépříimv

2.

Třída2 - Nedaňové příimy

3.

Třída 3 - Kapitálové příimv

10 000 000.00 Kč

4.

Třída4 - Přiiaté dotace

22175 400,00 Kč

5.

Příimy celkem |ř.1 + ř,2

6.

Třída5-Běžnévýdaie

29 274 600,00 Kč

7.

Třída 6 - Kapitálové výdaie

26 500 000,00 Kč

B.

Třída7 -Ostatnívýdaie

9.

Výdaje celkem (ř. 6

10.

Saldo

11.

Třída 8 - Financování

c)

+

40 704 200,00 Kč
3 655 000,00

+ ř.3 + ř.4)

ř.7

Kč

76 534 600,00 Kě

0,00 Kč
+ ř.8)

= příimv - vÝdaie (ř. 9 - ř.5)

55774 600.00 Kč
20 760 000,00 Kó
20 760 000,00 Kč

střednědobý výhled rozpočtu města Nechanice na roky 2O2l -2024,
d} mimořádnou odměnu starostovi města ve výši jeho měsíčníodměny, která mu náležíza
výkon jím zastávané funkce, s odůvodněním:aktivita starosty při přípravě a realizaci
všech projektů města, které jsou v současnédobě realizovány,
e) prodej budovy čp. 60 - Zdravotní středisko, která je součástístavební parcely st.p.č. 40/1
a p.p.č. 39 v k.ú. Nechanice, obec Nechanice, za kupní cenu ve výši 5.000.000,00
Kč/nemovitost panu MDDr. Michalovi Prokopovi (bližšíúdaje kupujícího jsou uvedeny
v žádosti o odkup nemovitostí), s podmínkou zachování stávajících lékařských ordinací,
f) změnu smlouvy o smlouvě budoucí uzavřené dne 31.10.2018 mezi městem Nechanice a
společnostíPSK lnvestment, s.r.o./ lČ: 07386460 a to úpravu článku t./8. ve smyslu, že
město Nechanice převede citované pozemky do vlastnictví této společnosti dříve, a to
ještě před tím než budoucí kupující provede kolaudace inženýrských sítídle smluvního
ujednání. Pochopitelně povinnost zbudovat tyto sítě budoucímu kupujícímuzůstává, a na
podkladě tohoto schválilo prodej nížeuvedených pozemkových parcel nově označených
dle příslušnéhoGP č. 310-235-2020 pana Ondřeje Plodka, sídlo Hradec Králové jako:
p.p.č, 38al63, 384164, 384/65, 384lt34, 384lL35, 384lL36, 384lt37, 384lL38, 384lI39,
384l14o, 384lI4L, 384lL42, 384lL43, 384/L44, 384lL45, 3841146, 384lI47, 384lt48,
384lI49, 3841150, 384lL5I, 384/L52, 384lL53, 384lL54, 384lL55, 384lt56, 384lt57,
384lI58, 384lt59, 3841160, 384lL61, 384lL62, 3841163, 384lL64, 384lL65, 384/t66,

2,

384/L67, 384/1,68, 384lt69, 384lI7o, 384/I7L, 384lI72, 384lL73, 384lt74, 3841775,
384/L76, 384/777, 3841778, 384lL79, 384ll8o, 384/78!, 384/L82, 384/183, 3841784,
384/L85, 384/L86, 384/187, 38411,88, 384lL89, 384/190, 384/79L, 384/192, vše orná
půda v k.ú. Staré Nechanice, obci Nechanice, okres Hradec Králové, za kupnícenu ve výši
L51,- Kč/m2 převáděného pozemku, kdy ostatní závazky a ujednání ze shora označené
smlouvy pro smluvní strany zůstávají,
g) na podkladě žádosti Mysliveckého spolku Lověna Nechanice vyhlášení záměru prodeje ve
vztahu k nížeuvedeným pozemkům, kdy se jedná o:
p,p,č.39ah 3 - orná půda, 303 m2
p.p.č. 381/3 - vodníplocha, 3O7m2
p.p.č. 381/6 - vodní plocha, 164 m2
p.p.č.362/ 1 - ostatní plocha, 36 m2
p.p.č. 38a/3 - ostatní plocha, 93 m2
p.p.č. 38a/4 - ostatní plocha, 30 m2
p.p.č,3a8l2 - vodní plocha, 589 m2
vše v k.ú. Nechanice, obci Nechanice, okres Hradec Králové za předpokládanou kupní cenu
ve uýši 10,00 Kčlm2.

lll.
Uloži!o:
Radě města:
a) plnit úkoly dle schváleného usnesení,
MěÚ Nechanice:
b) plnit úkoly dle schváleného usnesení.

Ověřovatelé zápisu: paní Mgr. Hana Jarošová

ffi

pan lng. Stanislav Leinveber

sta rosta

J

q
Mgr. Hana Jarošová
místostarostka

