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   MĚSTYS  NOVÝ HRÁDEK 
     Náměstí 28, 549 22 Nový  Hrádek 

 

        S O U H R N   U S N E S E N Í 
z 23. řádného zasedání zastupitelstva městyse Nový Hrádek konaného dne 27.12.2012 

v kanceláři starosty městyse od 19.00 hod.  
 
 
 
K čl. 3.1. – usnesení č. ZM 23- 112/2012 
ZM Nový Hrádek schvaluje pořad jednání zastupitelstva městyse dne 27.12.2012 v tomto rozsahu:  
1) Zahájení,  
2) Určení návrhové komise, ověřovatelů zápisu (§ 95 odst. 1 zákona o obcích) a zapisovatele, 
3) Schválení (případné doplnění) programu, 
4) Kontrola úkolů z minulých jednání, 
5) Koupě nemovitostí v k.ú. Nový Hrádek do vlastnictví městyse, 
6) Návrh dohody o úhradě neinvestičních nákladů na žáka ZŠ TRIVIUM PLUS o.p.s. Dobřany, 
7) Žádost o dotaci z Ministerstva kultury v rámci programu Veřejné informační služby knihoven, 
8) Úvěr od Komerční banky, a.s. na financování inženýrských sítí,  
9) Ceny svozových známek na rok 2013 – dodatek ke smlouvě,  
10) Směrnice přeceňování majetku určeného k prodeji reálnou hodnotou, 
11) Rozpočtové provizorium pro začátek roku 2013,  
12) Rozpočtová opatření,  
13) Došlá pošta,  
14) Různé    
15) Diskuse 
 
K čl. 5.1 – usnesení č. ZM 23- 113/2012 
ZM Nový Hrádek schvaluje koupi nemovitostí: st. p.č. 497 o výměře 162 m2, druh pozemku zastavěná 
plocha a nádvoří , p.p.č. 553/2 o výměře 383 m2, druh pozemku ostatní plocha , p.p.č. 623/1 o výměře 
215 m2, druh pozemku ostatní plocha , p.p.č. 628/1 o výměře 35.418 m2, druh pozemku trvalý 
trav.porost a budovu bez čp/če se způsobem využití technická vybavenost na st. p.č. 497 v k.ú. Nový 
Hrádek, za celkovou kupní cenu 350.000 Kč, z vlastnictví ČEZ Obnovitelné zdroje, s.r.o., IČO 
25938924 do vlastnictví městyse. ZM Nový Hrádek schvaluje znění smlouvy uvedené v příloze č. ZM 
23-113/2012. Návrh na vklad práva do KN uhradí prodávající.  
 

K čl. 6.1 – usnesení č. ZM 23-114/2012 
ZM Nový Hrádek nesouhlasí s uzavřením Dohody o úhradě nákladů na žáka se ZŠ TRIVIUM PLUS 
o.p.s. Dobřany a pověřuje starostu zaslat písemné sdělení předkladateli dohody. 
 

K čl. 7.1 – usnesení č. ZM 23- 115/2012 
ZM Nový Hrádek ukládá starostovi podat žádost o dotaci na nákup počítače se softwarovým 
vybavením na Ministerstvo kultury. 
 

K čl. 8.1. – usnesení č. ZM 23 -116/2012 
ZM Nový Hrádek schvaluje přijetí úvěru od Komerční banky, a.s. na financování části I. etapy 
infrastruktury pro rodinné domy Na Farách v Novém Hrádku, tj. kanalizaci, vodovod a komunikaci. 
Jedná se o dlouhodobý úvěr ve výši 1,2 mil Kč se splatnostní do 15 let, výše úrokové sazby 2,5% p.a. 
Počátek čerpání leden 2013. Forma splácení měsíčními splátkami. Pro zajištění předmětného úvěru 
ZM schvaluje zřízení zástavního práva ke krycím blankosměnkám. 
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K čl. 9.1 – usnesení č. ZM 23- 117/2012 
ZM Nový Hrádek schvaluje uzavření dodatku ke Smlouvě č. 950201 o zabezpečení likvidace 
komunálního odpadu s firmou Marius Pedersen, a.s. pro rok 2013 ve věci změny cen svozových 
známek na rok 2013 a pověřuje starostu jejím podpisem. 
 
K čl. 10.1 – usnesení č. ZM 23- 118/2012 
ZM Nový Hrádek schvaluje Směrnici přeceňování majetku určeného k prodeji uvedené v příloze 
č. ZM 23-118/2012. 

 
K čl. 11.1 – usnesení č. ZM 23- 119/2012 
ZM Nový Hrádek schvaluje Rozpočtové provizorium pro začátek období roku 2013 uvedené v příloze 
zápisu pod č. ZM 23 – čl. 11/1. 

 
K čl. 12.1 – usnesení č. ZM 23- 120/2012 
ZM Nový Hrádek schvaluje rozpočtová opatření za měsíc prosinec 2012, která jsou přílohou zápisu 
pod č. ZM 23 – 120/2012. 

 
 
 
Zasedání Zastupitelstva městyse Nový Hrádek bylo ukončeno ve 2035  hod. 
 
 
 
 
 
       ___________________   _____________________ 
   Bc. Zdeněk Drašnar               Vladimír Říha 
            starosta       místostarosta 


