Usnesení
z 22. zasedání Zastupitelstva města Němčice nad Hanou, ve volebním období
2018-2022, které se konalo ve středu 28.04.2021 v 17:30 hodin v sále kina Oko
v Němčicích nad Hanou
1. Zahájení, schválení programu, určení návrhové komise,
a zapisovatelky
Tisk 233/22/21/2018-2022/ZM

ověřovatelů

zápisu

Usn.č. 167a/22/21/2018-2022/ZM
Zastupitelstvo města Němčice nad Hanou po projednání,
schvaluje návrhovou komisi ve složení:
-

pan RNDr. Lubomír Procházka - předseda

-

paní Mgr. Hana Matušková - člen

-

pan Jiří Zatloukal - člen

schvaluje ověřovatele zápisu z 22. zasedání Zastupitelstva města Němčice nad Hanou, ve
volebním období 2018 - 2022, které bylo řádně svoláno v souladu se zákonem č. 128/2000
Sb. o obcích /obecní zřízení/, na den 28.04.2021 v 17:30 hodin v sále kina Oko v Němčicích
nad Hanou:
-

pan Ing. Martin Ernst, Ph.D.

-

pan Bc. Marek Antel

Zapisovatelkou dnešního zasedání je určena slečna Petra Spíchalová, DiS.
Usn. č. 167b/22/21/2018-2022/ZM
schvaluje upravený program 22. zasedání Zastupitelstva města Němčice nad Hanou, ve
volebním období 2018-2022, které bylo řádně svoláno v souladu se zákonem č. 128/2000
Sb. o obcích /obecní zřízení/, na den 28.04.2021 v 17:30 hodin v sále kina Oko v Němčicích
nad Hanou.

2. Zápis ze zasedání Zastupitelstva města Němčice nad Hanou č. 20/2018-2022
Tisk 234/22/21/2018-2022/ZM
Usn. č. 168a/22/21/2018-2022/ZM
Zastupitelstvo města Němčice nad Hanou po projednání,
bere na vědomí důvodovou zprávu,

schvaluje zápis z 20. zasedání Zastupitelstva města Němčice nad Hanou ze dne 9.12.2020.

3. Zpráva o činnosti Rady města Němčice nad Hanou
Tisk 235/22/21/2018-2022/ZM
Pan Jaromír Snídal podal návrh na usnesení ve znění: „Zastupitelstvo města Němčice nad
Hanou si vyhrazuje rozhodovat o způsobu využití parcely: 1 p.č. 5954 ostatní plocha/skládka,
2. p.č. 5939 ostatní plocha/zeleň vedené na L.V. 1001 obec: Němčice nad Hanou“
Ing Jan Vrána podal protinávrh k navrženému usnesení ve znění,
„Zastupitelstvo města si vyhrazuje rozhodnout o dalším pronájmu těchto pozemků, které jsou
vyvěšeny na úřední desce“
Návrh Ing. Jana Vrány byl schválen, o návrhu pana Jaromíra Snídala se již nehlasovalo.

Usn. č. 169a/22/21/2018-2022/ZM
Zastupitelstvo města Němčice nad Hanou po projednání,
bere na vědomí Zprávu o činnosti Rady města Němčice nad Hanou.
Zastupitelstvo města si vyhrazuje právo rozhodnout o dalším pronájmu těchto pozemků, které
jsou vyvěšeny na úřední desce.

4. Zápis z jednání Finančního výboru města Němčice nad Hanou
Tisk 236/22/21/2018-2022/ZM
5. Zápis z jednání Kontrolního výboru města Němčice nad Hanou
6. Dodatek č. 1 k Jednacímu řádu Zastupitelstva města Němčice nad Hanou
Tisk 237/22/21/2018-2022/ZM
Pan Jiří Zatloukal navrhl stažení bodu č. 6 z programu.
Návrh pana Jiřího Zatloukala byl přijat.

Usn. č. 170a/22/21/2018-2022/ZM
Zastupitelstvo města Němčice nad Hanou po projednání,
stahuje Dodatek č.1 k Jednacím řádu Zastupitelstva města Němčice nad Hanou z programu
22. zasedání zastupitelstva.

7. Obecně závazná vyhláška č. 1/2021 o místním poplatku z pobytu
Tisk 238/22/21/2018-2022/ZM
Usn. č. 171a/22/21/2018-2022/ZM
Zastupitelstvo města Němčice nad Hanou po projednání,
bere na vědomí důvodovou zprávu,
schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2021 o místním poplatku z pobytu.
8. Zpráva o činnosti zásahové jednotky JSDH Němčice nad Hanou za rok 2020
Tisk 239/22/21/2018-2022/ZM
9. Koncepce sledování trhu s nemovitostmi v Němčicích nad Hanou
Tisk 240/22/21/2018-2022/ZM
Usn.č. 172a/22/21/2018-2022/ZM
Zastupitelstvo města Němčice nad Hanou po projednání,
bere na vědomí důvodovou zprávu,
schvaluje Koncepci sledování trhu s nemovitostmi (rodinnými domy) v Němčicích nad
Hanou.
10. Návrh na likvidaci společnosti Němčická rozvojová, s.r.o.
Tisk 241/22/21/2018-2022/ZM
Usn.č. 173a/22/21/2018-2022/ZM
Zastupitelstvo města Němčice nad Hanou po projednání,
bere na vědomí důvodovou zprávu,
schvaluje v souladu s § 84, odst. 2, písm. e, zákona č. 128/2000 Sb., o obcích /obecní zřízení/,
ve znění pozdějších předpisů, zrušení společnosti s likvidací níže uvedené společnosti:
Název společnosti: Němčická rozvojová, s.r.o.
Sídlo společnosti: Komenského nám. 70, 798 27 Němčice nad Hanou
Právní forma: společnost s ručením omezeným
IČ: 29249350
Jediným společníkem společnosti je její zakladatel, a to město Němčice nad Hanou, se sídlem
Palackého nám. 3, 798 27 Němčice nad Hanou, IČ: 00288497.
Předmětem podnikání (činnosti) společnosti je: Pronájem nemovitostí, bytových a nebytových
prostor.

Předmětem podnikání (činnosti) společnosti dále je: Výroba, obchod a služby neuvedené
v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona.
Základní kapitál společnosti při založení činil: 200.000,- Kč.
Jednatelem společnosti Němčická rozvojová, s.r.o., je paní JUDr. Jarmila Pospíšilová, bytem
Vincencov č.p. 78, 796 04 p. Určice,
pověřuje starostu města Ing. Jana Vránu k rozhodnutí o zrušení společnosti s likvidací,
pověřuje starostu města Ing. Jana Vránu k rozhodnutí o vstupu společnosti do likvidace,
pověřuje starostu města Ing. Jana Vránu ke jmenování likvidátora společnosti Němčická
rozvojová, s.r.o., se sídlem Komenského nám. 70, 798 27 Němčice nad Hanou, IČ: 29249350,
ukládá starostovi města Ing. Janu Vránovi, po ukončení likvidace společnosti Němčická
rozvojová s.r.o., IČ: 29249350, předložit Zastupitelstvu města Němčice nad Hanou zprávu o
průběhu a výsledku likvidace společnosti Němčická rozvojová s.r.o., IČ: 29249350.

11. Optimalizace odpadového hospodářství v Němčicích nad Hanou zavedením
motivačního systému třídění odpadů formou „Door to door“ s propojeností Sběrného
dvoru
Tisk 242/22/21/2018-2022/ZM
Usn.č. 174a/22/21/2018-2022/ZM
Zastupitelstvo města Němčice nad Hanou po projednání,
bere na vědomí důvodovou zprávu,
schvaluje Optimalizaci odpadového hospodářství v Němčicích nad Hanou zavedením
motivačního systému třídění odpadů formou „Door to door“ s propojeností sběrného dvoru.

12. Studie „Rekonstrukce radnice Němčice nad Hanou“
Tisk 243/22/21/2018-2022/ZM
Usn.č. 175a/22/21/2018-2022/ZM
Zastupitelstvo města Němčice nad Hanou po projednání,
bere na vědomí důvodovou zprávu,
schvaluje studii „Rekonstrukce radnice Němčice nad Hanou“ zpracovanou Ing. arch. Janem
Přikrylem,
pověřuje Radu města Němčice nad Hanou zajištěním výběrového řízení na zpracovatele
projektové dokumentace akce „ Rekonstrukce radnice Němčice nad Hanou“.

13. Investiční záměr projektu „Mateřská škola Němčice nad Hanou – rekonstrukce
zázemí, kuchyněk a výtahů“
Tisk 244/22/21/2018-2022/ZM
Usn.č. 176a/22/21/2018-2022/ZM
Zastupitelstvo města Němčice nad Hanou po projednání,
bere na vědomí důvodovou zprávu,
bere na vědomí investiční záměr projektu „Mateřská škola Němčice nad Hanou – rekonstrukce
zázemí, kuchyněk a výtahů“,
schvaluje navýšení finančních prostředků na realizaci investičního záměru projektu „Mateřská
škola Němčice nad Hanou – rekonstrukce zázemí, kuchyněk a výtahů“ ve výši 2.500.000,- Kč,
a to na v rámci rozpočtového opatření č. 4.
14. Návrh na odkup podílu 5/24 nemovitostí p.č. st. 54 o výměře 79 m² zastavěná plocha

a nádvoří, na které stojí stavba č.p. 175, zapsané na LV 5566 v k.ú. Němčice nad Hanou
od …………………………, bytem …………………………………… do majetku města
Němčice nad Hanou
Tisk 245/22/21/2018-2022/ZM
Usn.č. 177a/22/21/2018-2022/ZM
Zastupitelstvo města Němčice nad Hanou po projednání,
bere na vědomí důvodovou zprávu,
pověřuje Radu města Němčice nad Hanou zjištěním celkové výše dluhu, který vázne na
nemovitosti p.č. st. 54 o výměře 79 m2 zastavěná plocha a nádvoří, na které stojí stavba p.č.
175, zapsané na LV 5566 v k.ú. Němčice nad Hanou,
pověřuje Radu města Němčice nad Hanou ve spolupráci s Advokátní kanceláří Ritter –
Šťastný připravit kupní smlouvu mezi městem Němčice nad Hanou, IČ: 00288497, Palackého
nám.3, 798 27 Němčice nad Hanou, jako kupujícím na straně jedné a
…………………………………,
r.č.
815726/5149,
bytem
………………………………………, jako prodávajícími na straně druhé, na odkoupení podílu
5/24 nemovitostí zapsaných na LV 5566 v k.ú. Němčice nad Hanou za cenu 45.833 Kč,
schvaluje navýšení finančních prostředků na § 3639 – Komunální služby a územní rozvoj jinde
nezařazené, položka 6121 – Budovy, haly a stavby ve výši 45.833 Kč a to za účelem koupě
podílu 5/24 nemovitosti p.č. st. 54 o výměře 79 m2 zastavěná plocha a nádvoří, na které stojí
stavba č.p. 175, zapsané na LV 5566 v k.ú. Němčice nad Hanou.

15. Prodej části pozemku parc.č. 3682/1 nacházející se v Tyršově ulici, v k.ú. Němčice nad
hanou, který je v majetku města Němčice nad Hanou (nově vznikající pozemky parc.č.
3618 o výměře 7 m², parc. č. 3682/17 o výměře 20 m², parc.č. 3682/13 o výměře 34 m²
a parc.č. 1097/2 o výměře 18 m²
Tisk 246/22/21/2018-2022/ZM
Usn.č. 178a/22/21/2018-2022/ZM
Zastupitelstvo města Němčice nad Hanou po projednání,
bere na vědomí důvodovou zprávu,
schvaluje prodej z majetku města, pro město nepotřebnou a dlouhodobě městem nevyužívanou
část pozemku parcely č. 3682/1, k.ú. Němčice nad Hanou, město Němčice nad Hanou, vedený
v katastru nemovitostí na LV jako ostatní plocha, jiná plocha (nově vznikající pozemek parc.č.
3682/18 o výměře 7 m² předem určenému zájemci, p. …………………………,
…………………………… – stávajícímu uživateli do jeho vlastnictví a to 1 m² za cenu 300,Kč/m², jako zastavěný pozemek pod jiným objektem, který není určen k bydlení a 6 m² za cenu
150,-Kč/m², jako zahradu, tedy za celkovou cenu 1.200 Kč + platná DPH 21 % a to z důvodu
přímého sousedství jeho nemovitosti, na kterou nabízený pozemek přímo navazuje a dále
z důvodu, že pozemek na své náklady dlouhodobě udržuje v rozsahu povinností vlastníka,
pověřuje Ing. Jana Vránu, starostu města Němčice nad Hanou, k uzavření kupní smlouvy.

Usn.č. 178b/22/21/2018-2022/ZM
schvaluje prodej z majetku města, pro město nepotřebnou a dlouhodobě městem nevyužívanou
část pozemku parcely č. 3682/1, k.ú. Němčice nad Hanou, město Němčice nad Hanou, vedený
v katastru nemovitostí na LV jako ostatní plocha, jiná plocha (nově vznikající pozemek parc.č.
3682/17 o výměře 20 m²) předem určenému zájemci, p. ……………………………..,
…………………………….. – stávajícímu uživateli do jeho vlastnictví za cenu 150,- Kč/m²,
jako zahradu, tedy za celkovou cenu 3.000 Kč + platná DPH 21 % a to z důvodu přímého
sousedství jeho nemovitosti, na kterou nabízený pozemek přímo navazuje a dále z důvodu, že
pozemek na své náklady dlouhodobě udržuje v rozsahu povinností vlastníka,
pověřuje Ing. Jana Vránu, starostu města Němčice nad Hanou, k uzavření kupní smlouvy.

Usn.č. 178c/22/21/2018-2022/ZM
schvaluje prodej z majetku města pro město nepotřebnou a dlouhodobě městem nevyužívanou
část pozemku parcely č. 3682/1, k.ú. Němčice nad Hanou, město Němčice nad Hanou, vedený
v katastru nemovitostí na LV jako ostatní plocha, jiná plocha (nově vznikající pozemek parc.č.
3682/13 o výměře 34 m² a pozemek parc.č. 1097/2 o výměře 18 m²) předem určeným
zájemcům, ……………… a ……………………., …………………………………………... –
stávajícím uživatelům do jejich vlastnictví a to 18 m² za cenu 300,- Kč/ m², jako zastavěný
pozemek pod jiným objektem, který není určen k bydlení a 34 m² za cenu 150,-Kč/m², jako
zahradu, tedy za celkovou cenu 10.500 Kč + platná DPH 21 % a to z důvodu přímého

sousedství jejich nemovitosti, na kterou nabízený pozemek přímo navazuje a dále z důvodu, že
pozemek na své náklady dlouhodobě udržují v rozsahu povinností vlastníka,
pověřuje Ing. Jana Vránu, starostu města Němčice nad Hanou, k uzavření kupní smlouvy.
16. Záměr města Němčice nad Hanou směnit část pozemku v majetku města Němčice nad
Hanou parc.č. 3672/2, v k.ú. Němčice nad Hanou, v Šafaříkově ulici za část pozemku
v majetku ………………………… parc.č. 4341, v k.ú. Němčice nad Hanou
Tisk 247/22/21/2018-2022/ZM
Usn.č. 179a/22/21/2018-2022/ZM
Zastupitelstvo města Němčice nad Hanou po projednání,
bere na vědomí důvodovou zprávu,
schvaluje záměr města Němčice nad Hanou směnit části pozemků v majetku města Němčice
nad Hanou: díl „a“ o výměře 4 m2, díl „b“ o výměře 4 m2, díl „c“ o výměře 19 m2, které byly
odděleny z pozemku parc.č. 3672/2, v k.ú. Němčice nad Hanou, v Šafaříkově ulici a budou
přičleněny k pozemku parc.č. 4341, za část pozemku: díl “f“, a který byl oddělen z pozemku
parc.č. 4341 a přičleněn k pozemku parc.č. 3672/2, v k.ú. Němčice nad Hanou,
ukládá paní Ing. Ivaně Korvasové, tajemnici Městského úřadu Němčice nad Hanou zabezpečit
vyvěšení předmětného záměru směny pozemků na úřední desce Městského úřadu Němčice nad
Hanou.

17. Záměr prodeje části pozemku parc.č. 3672/7, ostatní plocha, nově vznikající pozemek
parc.č. 3672/58 o výměře 70 m², za částku 120,- Kč/m² + platná sazba DPH 21 %,
z majetku města Němčice nad Hanou, v k.ú. Němčice nad Hanou, na ulici Zahradní
Tisk 248/22/21/2018-2022/ZM
Usn.č. 180a/22/21/2018-2022/ZM
Zastupitelstvo města Němčice nad Hanou po projednání,
bere na vědomí důvodovou zprávu,
schvaluje adresný záměr prodat z majetku města nepotřebnou a dlouhodobě městem
nevyužívanou část pozemku parcely č. 3672/7, v Zahradní ulici, v k.ú. Němčice nad Hanou,
města Němčice nad Hanou, vedený v katastru nemovitostí na LV jako ostatní plocha, ostatní
komunikace (nově vznikající pozemek parc.č. 3672/58 o výměře 70 m2), předem určenému
zájemci do jeho vlastnictví za cenu 120,- Kč/ m2 + platná DPH 21 %, jako pozemek veřejného
prostranství a to z důvodu přímého sousedství jeho nemovitosti, na kterou nabízený pozemek
přímo navazuje,
ukládá paní Ing. Ivaně Korvasové, tajemnici Městského úřadu Němčice nad Hanou zabezpečit
vyvěšení záměru prodeje pozemku na úřední desce Městského úřadu Němčice nad Hanou.

18. Záměr prodeje pozemků parc.č. 3672/14 o celkové výměře 248 m², parc.č. 3672/21
o celkové výměře 112 m², parc.č. 3672/26 o celkové výměře 100 m², parc.č. 3672/27
o celkové výměře 181 m², parc.č. 3672/30 o celkové výměře 192 m², parc.č. 3672/36
o celkové výměře 269 m², parc.č. 3672/39 o celkové výměře 300 m² a parc.č. 3672/48
o celkové výměře 131 m², nacházející se na ulici Šafaříkova, v k.ú. Němčice nad Hanou,
které jsou v majetku města Němčice nad Hanou
Tisk 249/22/21/2018-2022/ZM
Usn.č. 181a/22/21/2018-2022/ZM
Zastupitelstvo města Němčice nad Hanou po projednání,
bere na vědomí důvodovou zprávu,
schvaluje adresný záměr pro …………………….. a ……………………….., bytem
……………………………………………., na prodej pozemku parc. č. 3672/14, nacházející
se na ulici Šafaříkova, v k.ú. Němčice nad Hanou o celkové výměře 248 m2, z majetku města
Němčice nad Hanou. A to 1 m2 za cenu 120,-Kč/m2 + platná DPH jako veřejné
prostranství/zeleň, z důvodu přímého sousedství jejich nemovitosti, na kterou nabízený
pozemek přímo navazuje a dále z důvodu, že pozemek na své náklady dlouhodobě udržují
v rozsahu povinností vlastníka,
schvaluje adresný záměr pro …………………………. a ……………………….., bytem
………………………………………, na prodej pozemku parc. č. 3672/21, nacházející se na
ulici Šafaříkova, v k.ú. Němčice nad Hanou o celkové výměře 112 m2, z majetku města
Němčice nad Hanou. A to 1 m2 za cenu 120,- Kč/m2 + platná DPH jako veřejné
prostranství/zeleň, z důvodu přímého sousedství jejich nemovitosti, na kterou nabízený
pozemek přímo navazuje a dále z důvodu, že pozemek na své náklady dlouhodobě udržují v
rozsahu povinností vlastníka,
schvaluje adresný záměr pro ……………………….. a ………………………………, bytem
………………………………………………, a dále pro …………………………….., bytem
……………………………………….., na prodej pozemku parc. č. 3672/26, nacházející se na
ulici Šafaříkova, v k.ú. Němčice nad Hanou o celkové výměře 100 m2, z majetku města
Němčice nad Hanou. A to 1 m2 za cenu 120,-Kč/m2 + platná DPH jako veřejné
prostranství/zeleň, z důvodu přímého sousedství jejich nemovitosti, na kterou nabízený
pozemek přímo navazuje a dále z důvodu, že pozemek na své náklady dlouhodobě udržují v
rozsahu povinností vlastníka,
schvaluje adresný záměr pro ………………………. a …………………………, dále pro
………………………….. a ………………………., bytem ………………………………., na
prodej pozemku parc. č. 3672/27, nacházející se na ulici Šafaříkova, v k.ú. Němčice nad Hanou
o celkové výměře 181 m2, z majetku města Němčice nad Hanou. A to 1 m2 za cenu 120,- Kč/m2
+ platná DPH jako veřejné prostranství/zeleň, z důvodu přímého sousedství jejich nemovitosti,
na kterou nabízený pozemek přímo navazuje a dále z důvodu, že pozemek na své náklady
dlouhodobě udržují v rozsahu povinností vlastníka,
schvaluje adresný záměr pro …………………… a ……………………., bytem
……………………………………., na prodej pozemku parc. č. 3672/30, nacházející se na

ulici Šafaříkova, v k.ú. Němčice nad Hanou o celkové výměře 192 m2, z majetku města
Němčice nad Hanou. A to 1 m2 za cenu 120,-Kč/m2 + platná DPH jako veřejné
prostranství/zeleň, z důvodu přímého sousedství jejich nemovitosti, na kterou nabízený
pozemek přímo navazuje a dále z důvodu, že pozemek na své náklady dlouhodobě udržují v
rozsahu povinností vlastníka,
schvaluje adresný záměr pro …………………….. a …………………………, bytem
…………………………………………., na prodej pozemku parc. č. 3672/36, nacházející se
na ulici Šafaříkova, v k.ú. Němčice nad Hanou o celkové výměře 269 m2, z majetku města
Němčice nad Hanou. A to 1 m2 za cenu 120,-Kč/m2 + platná DPH jako veřejné
prostranství/zeleň, z důvodu přímého sousedství jejich nemovitosti, na kterou nabízený
pozemek přímo navazuje a dále z důvodu, že pozemek na své náklady dlouhodobě udržují v
rozsahu povinností vlastníka,
schvaluje adresný záměr pro ……………………………, bytem ……………………………,
na prodej pozemku parc. č. 3672/39, nacházející se na ulici Šafaříkova, v k.ú. Němčice nad
Hanou o celkové výměře 300 m2, z majetku města Němčice nad Hanou. A to
1 m2 za cenu 120,-Kč/m2 + platná DPH jako veřejné prostranství/zeleň, z důvodu přímého
sousedství jeho nemovitosti, na kterou nabízený pozemek přímo navazuje a dále z důvodu, že
pozemek na své náklady dlouhodobě udržuje v rozsahu povinností vlastníka,
schvaluje adresný záměr pro ………………………., bytem ………………………………..,
na prodej pozemku parc. č. 3672/48, nacházející se na ulici Šafaříkova, v k.ú. Němčice nad
Hanou o celkové výměře 131 m2, z majetku města Němčice nad Hanou. A to
1 m2 za cenu 120,-Kč/m2 + platná DPH jako veřejné prostranství/zeleň, z důvodu přímého
sousedství jeho nemovitosti, na kterou nabízený pozemek přímo navazuje a dále z důvodu, že
pozemek na své náklady dlouhodobě udržuje v rozsahu povinností vlastníka,
ukládá paní Ing. Ivaně Korvasové, tajemnici Městského úřadu Němčice nad Hanou zabezpečit
vyvěšení záměrů prodeje pozemků na úřední desce Městského úřadu Němčice nad Hanou.

19. Dodatek č. 1 Smlouvy o poskytnutí dotace č. 2020/02463/OSKPP/DSN ze dne
20.07.2020 mezi Olomouckým krajem, IČ:60609460 (poskytovatel) a městem Němčice
nad Hanou, IČ: 00288497 (příjemce) na částečnou úhradu výdajů na akci „Slavnosti
města Němčice nad Hanou“
Tisk 250/22/21/2018-2022/ZM
Usn.č. 182a/22/21/2018-2022/ZM
Zastupitelstvo města Němčice nad Hanou po projednání,
bere na vědomí důvodovou zprávu,
schvaluje znění Dodatku č. 1 Smlouvy o poskytnutí dotace č.2020/02463/OSKPP/DSN ze dne
20.07.2020 mezi Olomouckým krajem, Jeremenkova 1191/40a, 779 11 Olomouc,
IČ: 60609460, zastoupeným Bc. Janem Žůrkem, členem Rady Olomouckého kraje
(poskytovatel) a městem Němčice nad Hanou, Palackého nám. 3, 798 27 Němčice nad Hanou,
IČ: 00288497, zastoupeným Ing. Janem Vránou, starostou (příjemce).

20. Návrh odpisu pohledávek z přestupkového řízení v celkové výši 47.700,00 Kč
Tisk 251/22/21/2018-2022/ZM
Usn.č. 183a/22/21/2018-2022/ZM
Zastupitelstvo města Němčice nad Hanou po projednání,
bere na vědomí důvodovou zprávu,
schvaluje Odpis pohledávek z přestupkového řízení v celkové výši 47.700,- Kč.

rok
2005

2006
2007

2008

číslo
dokladu
2005268
2005269
2005306
2005307
2600896
2600894
2600895
490045
490045
490045
490045
490045
490053
490053
490053
490008
490008
490023
490030
490030
490036
490036
490036
490036
490044
490044
490074
490074
490074
490014

číslo
jednací
Př 21/05
Př 21/05
Př 62/05
Př 52/05
Př 49/05
Př 73/05
Př 77/05
Př 51/06
Př 63/06
Př 19/07
Př 58/07
Př 60/07
Př 57/07
Př 56/07
Př 114/07
Př 88/07
Př 110/07
Př 108/07
Př 126/07
Př 140/07
Př 26/08
Př 35/08
Př 27/08
Př 8/08
Př 43/08
Př 31/08
Př 139/08
Př 66/08
Př 28/08
Př 75/07

splatnost
14.11.2005
14.11.2005
29.12.2005
29.12.2005
29.6.2006
29.6.2006
29.6.2006
29.5.2007
29.5.2007
2.7.2007
9.7.2007
3.8.2007
21.9.2007
27.8.2007
22.10.2007
20.12.2007
20.12.2007
12.12.2007
6.2.2008
5.3.2008
9.5.2008
30.5.2008
22.5.2008
5.5.2008
28.6.2008
12.6.2008
1.6.2008
6.9.2008
1.6.2008
12.3.2008

částka
celkem
1 500,00
1 500,00
200,00
2 000,00
300,00
1 000,00
300,00
1 000,00
1 500,00
500,00
400,00
1 300,00
500,00
800,00
300,00
1 300,00
500,00
2 000,00
1 500,00
500,00
500,00
500,00
500,00
2 500,00
1 500,00
1 500,00
300,00
2 000,00
500,00
2 000,00

z toho
odeslaná
přestupek
nákl.řízení
výzva
1 000,00
500,00
4x
1 000,00
500,00
4x
200,00
0,00
4x
1 000,00
1 000,00
3x
300,00
0,00
3x
0,00
1 000,00
3x
100,00
200,00
3x
0,00
1 000,00
3x
500,00
1 000,00
3x
0,00
500,00
4x
400,00
0,00
3x
300,00
1 000,00
4x
500,00
0,00
3x
300,00
500,00
3x
300,00
0,00
3x
300,00
1 000,00
3x
500,00
0,00
3x
1 000,00
1 000,00
3x
500,00
1 000,00
3x
500,00
0,00
3x
500,00
0,00
4x
50,00
0,00
4x
500,00
0,00
3x
1 500,00
1 000,00
4x
1 500,00
0,00
4x
1 500,00
0,00
3x
300,00
0,00
3x
2 000,00
0,00
3x
500,00
0,00
3x
1 000,00
1 000,00
5x

2009

490014
490014
490014
490014
490032
490032
490032
490032

Př 78/07
Př 47/08
Př 50/08
Př 52/08 a 72/08
Př 58/08 a 59/08
Př 46/08 a 91/08
Př 23/08 a 41/08
Př 80/08 a 81/08

celkem

17.3.2008
24.11.2008
5.12.2008
22.12.2008
10.4.2009
30.3.2009
6.4.2009
10.4.2009

1 500,00
1 000,00
3 000,00
2 500,00
2 000,00
3 500,00
2 000,00
1 500,00

500,00
0,00
2 000,00
1 500,00
1 000,00
2 500,00
1 000,00
1 000,00

1 000,00
1 000,00
1 000,00
1 000,00
1 000,00
1 000,00
1 000,00
500,00

47 700,00

21. Rozbor hospodaření města Němčice nad Hanou kde dni 31.12.2020
Tisk 252/22/21/2018-2022/ZM

22. Rozpočtové opatření č. 15 na rok 2020 – kompetence rady města
Tisk 253/22/21/2018-2022/ZM

23. Rozpočtové opatření č. 16 na rok 2020 – kompetence rady města – závěrečné
Tisk 254/22/21/2018-2022/ZM

24. Rozpočtové opatření č. 1 na rok 2021 – kompetence rady města
Tisk 255/22/21/2018-2022/ZM

25. Rozpočtové opatření č. 2 na rok 2021 – kompetence rady města
Tisk 256/22/21/2018-2022/ZM

26. Rozpočtové opatření č. 3 na rok 2021 – kompetence rady města
Tisk 257/22/21/2018-2022/ZM

27. Rozpočtové opatření č. 4 na rok 2021 – kompetence zastupitelstva města
Tisk 258/22/21/2018-2022/ZM
Usn.č. 184a/22/21/2018-2022/ZM
Zastupitelstvo města Němčice nad Hanou po projednání,
bere na vědomí důvodovou zprávu,
schvaluje Rozpočtové opatření č. 4 na rok 2021 – kompetence zastupitelstva města.

3x
3x
3x
5x
3x
3x
4x
4x

28. Všeobecná rozprava členů Zastupitelstva města Němčice nad Hanou

Usn.č. 185a/22/21/2018-2022/ZM
Zastupitelstvo města Němčice nad Hanou po projednání,
určuje zapisovatelku 22. zasedání Zastupitelstva města Němčice nad Hanou paní Ing. Ivanu
Korvasovou, tajemnici Městského úřadu Němčice nad Hanou.

29. Diskuze

30. Usnesení

31. Závěr
V Němčicích nad Hanou dne 04.05.2021
Zapsala: Petra Spíchalová, DiS. a Ing. Ivana Korvasová

………………….………
Ing. Jana Oulehlová
místostarostka

……….………………….
Ing. Jan Vrána
starosta

