
USNESENÍ 
 Z 43 . ZASEDÁNÍ  ZASTUPITELSTVA  M ĚSTYSE 

 NOVÝ HRÁDEK 
konaného dne 26.11.2009 

 
Zastupitelstvo městyse:  
 

A) PROJEDNALO  : 
1. Rozšíření programu jednání o následující body: 

• Návrh smlouvy na zpracování změny č.3 územního plánu městyse. 
• Obecně závazná vyhláška č.3/2009. 
• Rozpočtová opatření říjen, listopad. 
• Pokácení smrku na náměstí. 

2. Opravu bytu č.2 v č.p. 59. 
3. Využití účelové neinvestiční dotace pro jednotku SDH. 
4. Podání žádosti o dotaci do POV na akci Pod Vodojemem II.etapa. 
5. Darovací smlouva – přijetí daru 
6. Návrh smlouvy na zpracování  změny č.3 ÚP obce. 
7. Obecně závaznou vyhlášku č.3/2009. 
8. Rozpočtová opatření říjen, listopad . 
9. Pokácení smrku na náměstí. 
10. Došlou poštu. 
 

  B) SCHVALUJE:  
1. Program jednání a jeho rozšíření o následující body: 

• Návrh smlouvy na zpracování změny č.3 územního plánu městyse. 
• Obecně závazná vyhláška č.3/2009. 
• Rozpočtová opatření říjen, listopad. 
• Pokácení smrku na náměstí. 

2. Smlouvu o poskytnutí účelové neinvestiční dotace pro jednotku SDH a pověřuje starostu 
podpisem. 

3. Podání žádosti o dotaci do POV na akci Pod Vodojemem II.etapa ve výši 800425,- Kč. 
4. Darovací smlouvu s obcí Slavoňov ve výši 5 tis. Kč a pověřuje starostu podpisem. 
5. Darovací smlouvu s obcí Borová ve výši 5 tis. Kč a pověřuje starostu podpisem. 
6. Smlouvu na zhotovení změny č.3 ÚP obce Nový Hrádek ve výši 149940,- Kč a pověřuje 

starostu podpisem. 
7. Obecně závaznou vyhlášku č.3/2009 o místních poplatcích, kterou se mění obecně závazná 

vyhláška č.1/2003. 
8. Rozpočtová opatření říjen,listopad. 
9. Pokácení smrku na náměstí u Pomníku padlých.. 

 
D) BERE NA VĚDOMÍ :  

1. Zprávu starosty o plnění úkolů z minulého zasedání. 
2. Nabídku stavební firmy  Donaj na opravu bytu č.2 v č.p. 59 
3. Jmenování inventarizační komise k provedení inventur k 31.12.2009. 
4. Došlou poštu. 
5. Názory a připomínky vzešlé z diskuse. 

 
Schváleno Zastupitelstvem městyse Nový Hrádek dne 26.11.2009 
 
 
starosta :  _____________________                 místostarosta :____________________ 

                  Vladimír Říha                                                             Olga Beková 
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