
USNESENÍ 
 Z 45 . ZASEDÁNÍ  ZASTUPITELSTVA  M ĚSTYSE 

 NOVÝ HRÁDEK 
konaného dne 30.12.2009 

 
Zastupitelstvo městyse:  
 

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

• Změna použití účelové neinvestiční dotace pro SDH 
• Odčerpání odpisů MŠ. 
• Neinvestiční náklady na žáky z okolních obcí. 
• Prodej pozemků u sokolovny. 
• Čerpání z FRB. 
• Možnost podání opravného přehledu na OSSZ v Náchodě. 
• Souhlas s provedením stavebních úprav v bytě č.2 v č.p. 300. 
• Další postup promítání filmů v kině. 

2. Zřízení věcného břemene s O2 Telefonica. 
3. Rozpočtová opatření v závěru roku. 
4. Změna použití účelové neinvestiční dotace pro SDH 
5. Odčerpání odpisů v MŠ. 
6. Čerpání debetu. 
7. Neinvestiční náklady na žáky z okolních obcí. 
8. Prodej pozemků u sokolovny. 
9. Čerpání z FRB. 
10. Žádost na provedení stavebních úprav vbytě č.2 v č.p.300. 
11. Možnost podání opravného přehledu na OSSZ v Náchodě 
12. Promítání filmů v kině v jarních měsících. 
13. Různé. 
 

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

• Změna použití účelové neinvestiční dotace 
• Odčerpání odpisů MŠ. 
• Neinvestiční náklady na žáky z okolních obcí. 
• Prodej pozemků u sokolovny. 
• Čerpání z FRB. 
• Možnost podání opravného přehledu na OSSZ v Náchodě. 
• Souhlas s provedením stavebních úprav v bytě č.2 v  č.p. 300. 
• Další postup promítání filmů v kině. 

2. Smlouvy mezi Městysem Nový Hrádek a  firmou Telefonica O2 Czech republic na zřízení 
věcného břemene. (Uložení telefonních přípojek do země pro rod. domky)    

3. Rozpočtová opatření  za prosinec   
4. Změnu použití účelové neinvestiční dotace pro SDH a převedení částky 1952,- Kč na 

ostatní věcné vybavení v souladu se Smlouvou čl. III. odst.3 
(to je 1363,- Kč z odborné přípravy a 589,- Kč z nákupu radiostanice) 

5. Převod finančních prostředků z odpisů v MŠ Nový Hrádek za IV.čtvrtletí ve výši 19 749,- 
Kč do rozpočtu městyse. 

6. Neinvestiční náklady pro rok 2010 za žáky z okolních obcí ve výši 4000,- Kč na jednoho 
žáka. 
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7. Prodej pozemků p.č. 842/9, 842/11,846/2 a 846/1 v k.ú. Nový Hrádek (viz tabulka) za cenu 
35 Kč/m2 a pověřuje starostu podpisem smluv.  

 
p. p.č. Kupující m2 Kupní cena 
842/9    Kopecký M. a Z. 113 3 955,- Kč 
842/11 Lokvencová Alena 98 3 430,- Kč 
846/2 Lokvencová Alena 71 2 485,-  Kč 
846/1    Možný Dalibor 114  3 990,- Kč 

 
8. Čerpání z FRB do výše 50 % celkové částky na opravu bytu č.2 v č.p. 59, max. do výše 100 

tis. Kč. 
9. Provedení stavebních úprav v obecním bytě č.2  v č.p. 300. 
10. Částku 400,- Kč za zajištění promítání jednoho filmu v místním kině. 
11. Promítání 6. filmů v měsících březen, duben a květen 2010 ( tj. 2 filmy měsíčně). 
 

 
C) NESCHVALUJE:  
       1. Podání opravného přehledu zaplacených záloh sociálního pojištění za rok 2007 na OSSZ   
           v Náchodě.  
 
D) BERE NA VĚDOMÍ :  

1. Čerpání debetu v závěru roku 2009. 
2. Informaci přednesenou panem starostou ohledně stanovení cen za odvoz odpadů firmou 

Marius Pedersen.. 
3. Žádost Statistického úřadu o spolupráci při zjišťování příjmů rodin s dětmi. 
4. Náměty  a připomínky vzešlé z diskuse. 

 
Schváleno Zastupitelstvem městyse Nový Hrádek dne 30.12.2009 
 
 
 
 
 
 
 
starosta :  _____________________                 místostarosta :____________________ 

                  Vladimír Říha                                                             Olga Beková 
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