
USNESENÍ 
 Z 35 . ZASEDÁNÍ  ZASTUPITELSTVA  M ĚSTYSE 

 NOVÝ HRÁDEK 
konaného dne 23.6.2009 

 
Zastupitelstvo městyse:  
 

A) PROJEDNALO  : 
 

1. Program jednání a jeho rozšíření o následující body:  
• Prodej  pozemků v Sokolské ulici. 
• Smlouva o přidělení dotace za umístění v soutěži „Čistá obec“. 
• Přijímání darů v příspěvkových organizacích. 
• Navýšení částky na opravu ordinace praktického lékaře a bytu č. 4 v čp.123. 

2. Návrh smlouvy s Telefonica O2. 
3. Stížnost na poškození obecní cesty na Krahulčí. 
4. Závěrečný účet městyse za r. 2008, zprávu o přezkoumání výsledků hospodaření za r. 2008  

včetně hospodaření příspěvkových organizací  . 
5. Rozpočtová opatření duben – červen 2009 
6. Prodej pozemků Na Farách. 
7. Pronájem části pozemku p.č. 1239 v k.ú. Nový Hrádek. 
8. Pronájem nebytových prostor na Dlouhém (hasičská zbrojnice). 
9. Obecně závaznou vyhlášku č. 1/ 2009 
10. Prodej pozemků v Sokolské ulici. 
11. Smlouvu o přidělení dotace za umístění v soutěži Čistá obec. 
12. Přijímání darů v příspěvkových organizacích. 
13. Navýšení částky na opravu ordinace praktického lékaře bytu č.4 v čp.123. 
14. Různé. 
15. Došlou poštu. 

 
  B) SCHVALUJE :  
 

1. Program jednání a rozšíření programu o následující body : 
•  Prodej pozemků v Sokolské ulici. 
•  Smlouva o přidělení dotace za umístění v soutěži „Čistá obec“. 
•  Přijímání darů v příspěvkových organizacích. 
•  Navýšení částky na opravu ordinace praktického lékaře a bytu č.4 v čp. 123. 

2. Závěrečný účet Městyse Nový Hrádek za rok 2008 a to bez výhrad. 
3. Rozdělení hospodářského výsledku příspěvkových organizací, který bude celý převeden do 

rezervních fondů příspěvkových organizací. 
4. Rozpočtová opatření duben – červen 2009   
5. Prodej pozemku p.č. 820/71 o výměře 862 m2 za cenu 301700,- Kč manželům 

Dudáškovým a prodej pozemku p.č. 820/76 o výměře 1135 m2 za cenu 397250,- Kč 
manželům Hrnčířovým. 

6. Pronájem části pozemku p.č. 1239 v k.ú. Nový Hrádek. 
7. Pronájem nebytových prostor na Dlouhém ( hasičská zbrojnice). 
8. Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2009 o stanovení místního koeficientu daně z nemovitostí. 
9. Prodej pozemků  p.č. 842/4, 842/5 a část pozemku p.č. 846.  
10. Přijímání darů v příspěvkových organizacích do výše  100 000,- Kč schvaluje starosta. 
11. Navýšení částky na opravu ordinace praktického lékaře o 44 tis. Kč a bytu č.4 v č.p. 123 o 

33 tis. Kč a použití částky 130 tisíc Kč z prostředků FRB na úhradu části faktury za opravu 
bytu.  
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C) NESCHVALUJE:  
        1. Záměr prodeje pozemků p.č. 1635/2 a 1071/3 v k.ú. Nový Hrádek. 
 
D) UKLÁDÁ  
        1. Panu starostovi Vladimíru Říhovi a Ing.  Pavlu Sobotkovi zahájit jednání s bankou o úvěru  
            ve výši min. 3 mil. Kč na financování  připravovaných  akcí v r. 2009. 
         
E) BERE NA VĚDOMÍ :  
 

1. Zprávu pana starosty o plnění úkolů z minulých zasedání.     
•  Doplnění částky za zřízení věcného břemene  do smlouvy s Telefonie O2 na stavbu   
       základové stanice převaděče. 
•  Vyřízení stížnosti   na poničenou cestu na Krahulčí. 

2. Připomínky zastupitelů  ke smlouvě o přidělení dotace za umístění v soutěži „Čistá obec“   
3. Došlou poštu. 
4. Náměty a připomínky vzešlé z diskuse. 
 
Schváleno Zastupitelstvem městyse Nový Hrádek dne 23.6.2009 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
starosta :  _____________________                 místostarosta :____________________ 

                  Vladimír Říha                                                             Olga Beková 
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