Usnesení

ze L2. zasedání zastupitelstva města Necha nice, konaného
dne 23. 06.2O2O od 17.00 hod.
v zasedací místnostl Měú Nechanice
PřítomníčlenovéZM dle prezenčnílistiny - 14 členůzastupitelů města.
Zasedáníukončeno v ].9:56 hodin.
Zastupitelstvo města na svém zasedání po projednání:
l.

Schváli!o:
a) návrhovou komisi pro přípravu návrhu usnesení ze 12. zasedání ZM ve složenípan
lng. Zdeněk Metichar a pan Václav Trutnovský,
b) činnost rady města za období od minulého zasedání,
c) mimořádnou odměnu starostovi města ve výšijeho měsíčníodměny, která mu náleží

za výkon jím zastávané funkce,

d)

e)

s odůvodněním: aktivita starosty při přípravě a
projektů
města, které jsou v současnédobě realizovány,
realizaci všech
uzavření smlouvy o přijetí investičníhoúvěru od Českéspořitelny, a.5. parametry
úvěru střednědobý investičníúvěr s výšíaž do uýše 15.000.000,00 Kč (slovy patnáct
milionů korun českých), doba splatnosti do 31.L2.2022, účelna částečnéfinancování
projektu s názvem,,,Stavba 3. oddělení MŠNechanice". Peněžitézávazky vzniklé na
základě této smlouvy o úvěru nebudou ze strany ČS a.s. zajištěny žádnými
zajišťovacímiprostředky,
přijetí finančníhodaru do rozpočtu města Nechanice ve výši 50.000,00 Kč (slovy
padesát tisíc korun českých) prostřednictvím darovacísmlouvy od Mateřského centra
Nechanice, z.s., na pořízení dětských herních prvků na hřiště u víceúčelového
sportovního areálu v Nechanicích,

ll.
Neschválilo:
a) podané návrhy na změny v Územním plónu Nechanice:
o Žádost tng. L. Škavy
o K.ú. Nechanice - lokality určenéjako rezerva vyřadit, lokality N-Z27, N-Z24 a N-Z26 určené
jako ll etapy přeřadit do rezervy.

o
o
o

K.ú. Staré Nechanice

- lokalita A-Z8
- lokalita

K.ú. Lubno u Nechanic
K.ú. Sobětuš

ll etopa a lokalita A-Z70 přeřadit do rezervy

L-Z3 o L-P2 vyřadit do rezervy, rovněž L-Z2 vyřadit do rezervy

B-Z3 ponechat pouze čóst podél komunikace, zbytek vyřadit do rezervy,

- lokalita

lokalita B-Z2 vyřadit do rezervy

o
o
o

K.ú. Tůně u Nechanic

-

K.ú. Suchó u Nechanic

lokalita T-Z7 vyřadit čóst za kioskem

- lokalitq

S-Z9 ll etapa do rezervy, lokalita S-Z74 ll etapa do rezervy

K.ú. Nerošov - lokalita R-ZS do rezervy, lokalita R-Z4 zmenšit

v

zastavěném území,zbytek do

rezervy, lokalita R-Z7 ponechat podél komunikoce, zbytek do rezervy.

l

!!.

a) Otázku vydání zákazu podomního

a

Projednalo:

pochůzkovéhoprodeje

na územíměsta

o

regulaci hlučných

Nechanice.

b) Otázku vydání obecně závazné vyhlášky města Nechanice
činností.

lV.

vzalo na vědomí
a) Znalecký posudek o ceně obvyklé číslo8722_6112020 na nemovité věci - stp. č. 4olt
včetně součástístavby čp. 60 obč. vybavenost a p.č. 39 zahrada v katastrálním území
Nechanice.

V.

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

b) členovi rady města Mgr. Tichému ve spolupráci s tajemníkem MěÚ Nechanice

připravit návrh na řízení ve věci zákazu podomního a pochůzkovéhoprodeje na území
města a předložit ho do příštíhozasedáníZM,

MěÚ Nechanice:
c) plnit úkoly dle schváleného usnesení,
d) zajistit nápravu právního stavu v lokalitě za bývalou cihelnou v Nechanicích a to
zejména ve vztahu k obecním pozemkům.
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Ověřovatelé zápisu: p. Věra Rešlová
p. MUDr. Josef Hošek

Ý"
,/l 4
y{ 4p4ae4/q /

Jiří Pechar
sta

2

rosta

J

Mgr.'Hana Jarošová
místostarostka

