
Městys Nový Hrádek 

Úřad městyse Nový Hrádek 

 

 

I N F O R M A C E 

o konání 17. zasedání Zastupitelstva městyse Nový Hrádek 
 

Úřad městyse Nový Hrádek v souladu s ustanovením § 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), 

v platném znění, informuje o konání 17. zasedání Zastupitelstva městyse Nový Hrádek 

  

Místo konání: 

 
Nový Hrádek - úřad městyse 

Doba konání: 21. 05. 2020 od 19:00 
 

Navržený  

program: 

1) Zahájení 

2) Určení ověřovatelů zápisu (§ 95 odst. 1 zákona o obcích) a zapisovatele 

3) Schválení (případné doplnění) programu 

4) Kontrola úkolů z minulých jednání  

5) Schválení účetních závěrek městyse a příspěvkových organizací 

6) Závěrečný účet městyse za rok 2019 

7) Majetková pomůcka pro převod, nabývání a zatěžování pozemků do a 

z vlastnictví městyse 

8) ČEZ Distribuce, a.s. – Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného 

břemene 

9) ČEZ Distribuce, a.s. – Smlouva o realizaci přeložky distribučního zařízení 

10) Pronájem nebytových prostor za účelem provozování stomatologické 

ordinace  

11) Rozhledna na Šibeníku – dodatek ke smlouvě o dílo 

12) Restaurační předzahrádka Na Kovárně – osvobození od poplatku na rok 2020 

13) Prodej obecního pozemku p.č. 96/10 v k.ú. Dlouhé 

14) Darování pozemků do vlastnictví městyse 

15) Zařazení území městyse do působnosti MAS POHODA venkova na 

programové období 2021 – 2027 

16) Zabezpečení přezkoumání hospodaření městyse za rok 2020 

17) Doplnění dopravního značení na místních komunikacích 

18) Nákup komunální techniky pro potřeby městyse 

19) Obecní byty 

20) Informace o přípravě a průběhu investičních akcí 

21) Rozpočtová opatření 

22) Došlá pošta 

23) Různé 

24) Diskuse 

 

Zasedání zastupitelstva se po ukončení nouzového stavu koná za obvyklých podmínek 
stanovených zákonem o obcích. Kromě nich se na jednání zastupitelstva vztahují specifické 
povinnosti dané mimořádnými opatřeními Ministerstva zdravotnictví (účast osob s ochranou 
dýchacích cest - „rouškou“; dodržování rozestupů 1,5 - 2 m, je-li to možné; zajištěním dezinfekce 
prostor). 
 

V Novém Hrádku dne 13. května 2020 

 

                 ..................................................... 

starosta městyse Nový Hrádek 

 

Vyvěšeno na úřední desce dne: 13. 5. 2020 

Jméno a podpis: 

Sejmuto z úřední desky dne: 

Jméno a podpis: 


