
USNESENÍ 
 Z 44 . ZASEDÁNÍ  ZASTUPITELSTVA  M ĚSTYSE 

 NOVÝ HRÁDEK 
konaného dne 17.12.2009 

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

• EKG vyřazení. 
• Rozpočtové provizorium pro začátek roku 2010. 
• Smlouva o nájmu zemědělských pozemků. 
• Ceny svozových známek na r. 2010 – dodatek ke smlouvě. 
• Záměr  prodeje pozemku. 
• Záměr prodeje budovy bývalé hasičské zbrojnice na Dlouhém 
• Změna použití účelové neinvestiční dotace pro SDH 
• Úsporná opatření na r. 2010. 

2. Kontrolu úkolů z minulého jednání. 
3. Úhrady za změnu Územního plánu obce č.3 
4. Provoz kina. 
5. Rozpočtová opatření. 
6. Opravu bytu v č.p. 59. 
7. Darovací smlouvy. 
8. Elektronická spisová služba. 
9. EKG - vyřazení. 
10. Rozpočtové provizorium pro začátek roku 2010. 
11. Smlouvu o nájmu zemědělských pozemků. 
12. Návrh smlouvy na připojení zařízení od ČEZ Distribuce. 
13. Dodatek ke smlouvě na svoz odpadů. 
14. Záměr prodeje pozemku. 
15. Záměr prodeje budovy bývalé hasičské zbrojnice na Dlouhém 
16. Změnu použití účelové neinvestiční dotace pro SDH 
17. Úsporná opatření na r. 2010. 
18. Došlou poštu. 

 
  B) SCHVALUJE:  

1. Program jednání a jeho rozšíření o následující body: 
• EKG vyřazení. 
• Rozpočtové provizorium pro začátek roku 2010. 
• Smlouva o nájmu zemědělských pozemků. 
• Ceny svozových známek na r. 2010 – dodatek ke smlouvě. 
• Záměr  prodeje pozemku. 
• Záměr prodeje budovy bývalé hasičské zbrojnice na Dlouhém 
• Změna použití účelové neinvestiční dotace pro SDH 
• Úsporná opatření na r. 2010. 

2. Navržené částky k úhradě za provedení změny č.3 v územním plánu obce a termín zaplacení 
do 30 dnů od obdržení výzvy k zaplacení 

3. Rozpočtové opatření prosinec (viz. příloha zápisu). 
4. Opravu bytu č.2 v č.p. 59 stavební firmou   Donaj  a navržený postup prací. 
5. Darovací smlouvu s obcí Bohdašín ve výši 5 tis. Kč a pověřuje starostu podpisem. 
6. Smlouvu s obcí Sněžné o poskytnutí finančních prostředků ve výši 150 000,- Kč  a pověřuje 

starostu podpisem. 
7. Požádat o hostovanou elektronickou spisovou službu prostřednictvím Města Náchoda. 
8. Vyřazení přístroje EKG z investičního majetku městyse   
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9. Rozpočtové provizorium pro začátek roku 2010 takto: 

1) Uhrazovat pouze výdaje na běžný provoz městyse Nový Hrádek a jejich zařízení včetně   
příspěvkových organizací. 

          2) Uhrazovat faktury za investiční a neinvestiční práce, které byly dluhem k 31.12.2009. 
10. Smlouvu se ZEPO Bohuslavice o nájmu zemědělských pozemků a pověřuje starostu 

podpisem smlouvy. 
11. Návrh smlouvy na připojení zařízení od ČEZ Distribuce a.s. (Zřízení el. přípojek Na 

Farách). 
12. Dodatek ke smlouvě na svoz odpadů s firmou MariusPedersen. Jedná se o nové ceny 

svozových známek na rok 2010. 
13. Záměr prodeje pozemku v majetku městyse p.č. 1634/2 za cenu 35,- Kč/m2. 
14. Záměr prodeje budovy bývalé hasičské zbrojnice na Dlouhém 

 
       

D) BERE NA VĚDOMÍ :  
1. Zprávu starosty o plnění úkolů z minulého zasedání. 
2. Informace o finanční situaci v provozování kina. Zrušení promítání v zimních měsících a 

promítání od března  2krát měsíčně. 
3. Došlou poštu. 
4. Názory a připomínky vzešlé z diskuse. 

 
Schváleno Zastupitelstvem městyse Nový Hrádek dne 17.12.2009 
 
 
 
 
 
 
 
starosta :  _____________________                 místostarosta :____________________ 

                  Vladimír Říha                                                             Olga Beková 
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