Město Nechanice
Usnesení z 19. zasedání zastupite!stva města Nechanice, konaného
dne22.06.202í. od 17.00 hod.
ve veIkém sále kulturního domu Nechanice, Raabova 110
Přítomní zastupitelé - pan Jiří Pechar, paní Mgr. Hana Jarošová, pan Pavel Pokorný, paní lng. Hana
Pražáková, pan Mgr. Petr Tichý, pan MUDr. Josef Hošek, pan Rudolf Kubík, pan lng. Stanislav
Leinveber, pan lng. Zdeněk Melichar, pan lng. Miroslav Procházka Ph.D., pan Adam Berger, pan
Václav Trutnovský.

Omluveni- paníVěra Rešlová, pan Petr Soldán, pan lng, Václav Zámečník
Zasedání ZM ukončeno v 19:10 hodin.
ZM schválilo program zasedání Zastupitelstva města Nechanice dne 22.06,202íProgram:

1)
2)

3)
4)
5)

6)
7)
B)

9)

Zahájení, určenízapisovatele a schválení ověřovatelů zápisu

Schváleníprogramu
Kontrola plnění usnesení a činnost rady města
Projednání návrhu Rady města o schválenímimořádné odměny uvolněnému členovi ZM
Změnový list č. 2 a Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo v rámci akce Stavba MŠ3. oddělení
Nechanice
Revokace usnesení č. 2021,/ 1,8h3 Obecně závazné vyhlášky č. 1,/2021
Žádost o prodej pozemků v k.ú, Nechanice - p.p.č.laa/s, č.145/1- (vyhlášení záměru)
Žádost o prodej pozemků v k.ú. Nechanice - p.p.č. 39a/1,3, č. 38']-/3, č. 348/2 (vyhlášení
záměru)

Žádost o prodej části pozemků v k.ú Nechanice
záměru)

-

p.p.č. 723, č, 3g4/t4, č.72o/3 (vyhlášení

10)Smlouva o smlouvě budoucí darovací v k.ú. Nechanice p.p.č. 191,/8, č, 233l6, č. 31,3l6, č,
326/1,4, č,685/6, č.685/1,1,, č.685/13, č.685114, č, 809, č. 865, (vyhlášení záměru)
11)Žádost o prodej části pozemků vk,ú. Lubno u Nechanice - p,p.č, 78/7, č.7Bl2, č.78lg, č.
51,0 /

45, (vyhláše

n

í záměru)

J.2) lnformace sta rosty
1"3) Diskuse,

jiné

14)Závěr

2o21lL9lL
Zahájení, určenízapisovatele a schválení ověřovatelů zápisu

Zasedání Zastupitelstva města Nechanice bylo zahájeno v ]"7:00 hodin starostou panem Jiřím
Pecharem (dále jako,,předsedající"), který přivítal přítomnéa konstatoval, že zasedání bylo řádně
svoláno a informace o konání zasedání dle § 93 odst. 1zákona o obcích byla na Úřední desce a
internetových stránkách obce řádně a včas zveřejněna. Z celkového počtu 15 zastupitelů bylo
přítomno 1"0 zastupitelů. Zastupitelstvo se bylo schopno usnášet po celou dobu zasedání.
Ndvrh usnesení:

Zastupitelstvo města URČUJE zapisovotele zasedóní ZM dne 22. 06. 2021- paní lng. Andreu BeneŠovou
o VOLÍověřovatele zópisu paní Mgr. Hanu Jarošovu, panl lng. Zdeňko Melichara
Výsledek hlasování:
pro: 10
proti: 0
zdrželo se: 0
nepřítomno: 5
Usnesen í č. 2021,

/ 1,9/

1 BYLO přijato.

2o2tlt9l2
Schválení programu zasedání
Nóvrh usnesení:

Zastupitelstvo města SCHVALUJE navržený progrom zasedání dne 22, 06. 2021 na straně 1 tohoto
usnesení.

Výsledek hlasování:

pro:

10

proti:

0

zdrželo se:

0

nepřítomno:

5

Usnesení č. 2021,/19/2 BYLO přijato,

20zllL913
Kontrola plnění usnesení z minulého zasedání a činnost rady,
Nóvrh usnesení:

Zastupitelstvo města SCHVALUJE činnost rady město za období od 25. 05. 2021.
Výsledek hlasování:
pro: 11proti: 0
zdrželo se: 0
nepřítomno: 4
Usnesení č. 2O21,/t9/3 BYLO přijato.

2o2uL9l4
Schválení mimořádné odměny uvolněnému členovi ZM
Nóvrh usnesení:
Zastupitelstvo města SCHVALUJE mimořádnou odměnu starosťovi města ve výšijeho měsíčníodměny,

kteró mu nóleží za výkon jím zastóvané funkce, s odůvodněním: akťivita starosty při přípravě a
realizaci všech projektů město, které jsou v současné době realizovóny.
Výsledek hlasování:
pro: 9
proti: 0
zdrželo se: 2
nepřítomno: 4
přijato.
202t/
Usnesení č.
I9/4 BYLO
2o21-lt9l5
Změnový list č. 2 a Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo v rámciakce Stavba MŠ3. odděleníNechanice
Návrh usnesení:

Zostupitelstvo města SCHVALUJE Změnový list č. 2 a Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo v rómci akce
Stavba Mš 3. oddělení Nechanice
Výsledek hlasování:
pro: 11
proti: 0
zdrželo se: 0
nepřítomno: 4
Usnesení č. 2021,/

1,9

/5 BYLO přijato.

2o2IlL9l6
Revokace usnesení 2021,/1,8/1,3 Obecně závazné vyhlášky č. 1,12021,
Ndvrh usnesení:
Zastupitelstvo města SCHVALUJE revokaci usneseníč.2021"/1"8/1"3 Obecně závazné vyhlúškyč, 1/2021_
Výsledek hlasování:
pro: 11
proti: 0
zdrželo se: 0
nepřítomno: 4
Usnesení č, 2021,11,9/6 BYLO přijato.

202Ilt917
Žádost o prodej pozemků v k.ú. Nechanice -Janáčková - Sedláčková

Nóvrh usnesení:

Zastupitelstvo města SCHVALUJE vyhlósit zóměr na prodej p.p.č. 7a4l5
Nechanice
Výsledek hlasování:
pro:.

7

proti:

2

zdrželo se:

Usnesení č. 2021,/19/7 NEBYLO přijato.

2

a p.p.č. 1,45l1,, vše v k.ú.

nepřítomno: 4

2o2llt9l8
Žádost o prodej pozemků v k,ú. Nechanice - Čáslavský
Nóvrh usnesení:

Zastupitelstvo

města NESCHVALUJE vyhlósit zóměr na prodej p.p.č. 39a/13, p.p.č. 381,/3 a

34812, vše v k,ú. Nechanice
Výsledek hlasování:

pro:

1-0

proti:

0

zdrželo se:

]_

p.p,č.

nepřítomno: 4

Usnesení č. 2021,/1,9/8 BYLO přijato.

2o21lL919
Žádost o prodej/pronájem části pozemků v k.ú, Nechanice - Čáslavský
Ndvrh usnesení:

Zastupitelstvo města NESCHVALUJE vyhlósiť zóměr na prodej p,p.č. 723, p.p.č. 39a/14 a p.p.č, 720/3,
vše v k.ú. Nechanice
Výsledek hlasování:
pro: 9
proti: 0
zdrželo se: 2
nepřítomno: 4
Usnesení č. 2021,/1,9/9 BYLO přijato,

202tlt9lLo
smlouva o smlouvě budoucí darovacív k.ú. Nechanice
Nóvrh usnesení:

Zastupitelstvo města SCHVALUJE vyhlósit zóměr na budoucí darovóní čósti p.p,č. 191/8 o výměře cca
247 m2, p.p.č. 233/6 o výměře cca 22 m2, p.p.č, 31"3/6 o výměře cca 147 m2, p.p,č. 326/1_4 o výměře
cca 709 m2, p.p.č. 685/6 o výměře cca 1 m2, p.p.č. 685/11 o výměře cca 70 m2, p.p.č, 685/1"3 o
výměře cca 39 m2, p.p.č. 685/1-4 o výměře cca 444 m2, p.p.č. 809 o výměře cca 5 m2, p.p.č. 865 o
výměře cca 2 m2.

Výsledek hlasování:
pro:

1_1

proti:

0

zdrželo se:

0

nepřítomno: 4

Usnesení č, 2021,11,9/1,0 BYLO přijato.

2o2tlL9lLt
Žádost o prodej části pozemků v k.ú. Lubno u Nechanic - zahrádky u bytovek
Nóvrh usnesení:
Zastupitelstvo města NESCHVALUJE vyhlóšení zóměru na prodej čósti pozemku p.p.č. 78/7, p,p.č. 78/2
a p.p.č. 78/9, vše v k.ú. Lubno u Nechanic
Výsledek hlasování:

pro:

12

proti:

0

zdrželo se:

Usnesení č. 2021/1,9/ 1,1, BYLO přijato.

0

nepřítomno:

3

2o2tlt9lL2
Žádost ARS VIVA, z.s. na finančnípříspěvek 20.000,- Kč
Nóvrh usnesení:

Zastupiťelstvo města SCHVALUJE organizaci ARS VIVA, z.s. poskytnout finančnípříspěvek ve výši
20.000,- Kč na pořízení knihy ,,Kantúta o přdtelství- opus 30"
Výsledek hlasování:

proti: 0
zdrželo se: 0
Usnesení č. 2O2Ll t8l !2 BYLO přijato.

pro:

1]"

nepřítomno: 4

2o2uL9lt3
Návrh Zprávy o uplatňování ÚP Nechanice v uplynulém období 2OI5 -2O2O
Nóvrh usnesení:

av souladu s § 55 zákona č. ]83/2006
Sb,, o územnímplánování a stavebním řádu, v platném znění (stavební zákon), předložený
návrh Zprávy o uplatňování ÚP Nechanice vuplynulém obclobí 20]5 - 2020 (dále jei:n
,, zpráva").
Součástítéto ,,zprávy" je zadání Změny č.!.ÚP Nechanice - změna územníhoplánu burle
pořízena zlrráceným postupem dle § 55 a) - b) stavebního zákona
Zasťupitelstvo města SCHVALUJE dle § 6 odst. 5 písm. e)

Výsledek hlasování:

pro: 11

proti: 0
zdrželo se: 0
Usnesení č, 2021"/t8/ 1,3 BYLO přijato.

nepřítomno: 4

202tlt9lt4
Zrušenídosud platné OZV č. 3/2OO2
Nóvrh usnesení:
Zastupitelstvo města SCHVALUJE zrušeníOZV č. 3/2002 Požórní řód
Výsledek hlasování:

1_1_

proti: 0
zdrželo se:
Usnesení č. 2021,/1,9/6 BYLO přijato.
pro:

0

nepřítomno: 4

zoztlt9lt5
Vydáníopatřeníobce k zajištěníněkterých povinnostíměsta plynoucích ze zákona o požárníochraně
Návrh usnesení:

Zostupitelstvo město SCHVALUJE opaťření města Nechanice - Zajištění některých povinností města
plynoucích ze zókona o požórní ochraně.
Výsledek hlasování:
pro: 11
proti: 0
zdrželo se: 0
nepřítomno: 4
Usnesení

č.2027h9/6 BYLO

Ověřovatelé zápisu:

Mgr, Hana Jarošová

lng. Zdeněk Melichar

přijato.
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Mgr. Hana Jarošová
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