Zastupitelstvo městyse Nový Hrádek

ZM 14- 28.12.2011

MĚSTYS NOVÝ HRÁDEK
Náměstí 28, 549 22 Nový Hrádek

SOUHRN USNESENÍ
z 14. řádného zasedání zastupitelstva městyse Nový Hrádek konaného dne 28.12.2011
v kanceláři starosty městyse od 19.00 hod.

K čl. 3.1. – usnesení č. ZM 14- 101/2011
ZM Nový Hrádek schvaluje pořad jednání zastupitelstva městyse dne 28. 12. 2011 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) Zpráva kontrolního výboru o kontrole plnění usnesení ZM a z kontroly dodržování právních
předpisů dle zákona o obcích
6) Neinvestiční náklady na žáky ZŠ
7) Návrh dohody o úhradě neinvestičních nákladů na žáka se ZŠ TRIVIUM PLUS o.p.s. Dobřany
8) Smlouva o dílo s SURPMO, a.s. Hradec Králové (Změna č. 4 Územního plánu obce Nový
Hrádek)
9) Ceny svozových známek na rok 2012 – dodatek ke smlouvě
10) Dodatek č. 1 k Dohodě o kolektivním členství se Sdružením hasičů Čech, Moravy a Slezska
11) Napojení kanalizace z p.p.č. 1284/2 v k.ú. Nový Hrádek na obecní čističku
12) Výzva pro vlastníky křížů a sousoší
13) Kácení dřevin rostoucích mimo les na obecních pozemcích
14) Nabídka na zhotovení pomníku u příležitosti výročí 650 let od první písemné zmínky o Novém
Hrádku
15) Žádost o dotaci z Ministerstva kultury v rámci programu Veřejné informační služby knihoven
16) Žádost o dotaci z POV za vítězství v soutěži Vesnice roku 2011
17) Ceník za nájem hrobových míst a za služby poskytované v souvislosti s nájmem hrobového místa
18) Upřesnění financování MŠ
19) Odpisový plán dlouhodobého majetku
20) Rozpočtové provizorium pro začátek roku 2012
21) Rozpočtová opatření
22) Žádost o dotaci z Ministerstva obrany – pietní místa
23) Došlá pošta
24) Různé
25) Diskuze

K čl. 5.1 – usnesení č. ZM 14- 102/2011
ZM Nový Hrádek bere na vědomí zápis kontrolního výboru ze dne 14. 12. 2011 týkající se kontroly
plnění usnesení zastupitelstva městyse a kontroly dodržování právních předpisů dle ustanovení § 17
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích.

K čl. 6.1 – usnesení č. ZM 14- 103/2011
ZM Nový Hrádek schvaluje zvýšení příspěvku na neinvestiční náklady na jednoho žáka pro okolní
obce s účinností od 1. 1. 2012 ze stávajících 4 500,- Kč/rok na částku ve výši 5 000,- Kč/rok.

K čl. 7.1 – usnesení č. ZM 14- 104/2011
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.
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K čl. 8.1 – usnesení č. ZM 14 -105/2011
ZM Nový Hrádek souhlasí s uzavřením Smlouvy o dílo č. 24/11 s obchodní společností SURPMO,
a.s. se sídlem v Praze, IČ 452 74 886, (středisko Hradec Králové) ve věci vyhotovení změny č. 4
Územního plánu obce Nový Hrádek za cenu 25 200,- Kč.

K čl. 9.1 – usnesení č. ZM 14- 106/2011
ZM Nový Hrádek schvaluje uzavření dodatku č. 950201 ke Smlouvě o zabezpečení likvidace
komunálního odpadu s firmou Marius Pedersen, a.s. pro rok 2012 ve věci změny cen svozových
známek na rok 2012 a pověřuje starostu jejím podpisem.

K čl. 10.1 – usnesení č. ZM 14- 107/2011
ZM Nový Hrádek schvaluje Dodatek č. 1 k Dohodě o kolektivním členství se Sdružením hasičů Čech,
Moravy a Slezska spočívající ve změně čl. II, odst. 1 stávající smlouvy (změna čísla účtu, na který
jsou zasílány členské příspěvky) a pověřuje starostu k jeho podpisu. Ostatní podmínky dohody se
nemění.

K čl. 11.1 – usnesení č. ZM 14- 108/2011
ZM Nový Hrádek souhlasí s napojením kanalizace z pozemku p.p.č. 1284/2 v k.ú. Nový Hrádek ve
vlastnictví Josefa Drašnara na obecní čističku za částku 20 000,- Kč.

K čl. 12.1 – usnesení č. ZM 14- 109/2011
ZM Nový Hrádek ukládá starostovi zveřejnit na úřední desce výzvu pro vlastníky křížů a sousoší v
obci Nový Hrádek po dobu 30 dnů a dále postupovat v souladu s ustanovením § 135 zákona č.
40/1964 Sb., občanský zákoník.

K čl. 13.1 – usnesení č. ZM 14- 110/2011
ZM Nový Hrádek souhlasí s kácením těchto porostů: 1) Topoly, které se nacházejí na hasičském hřišti
na pozemku p.p.č. 848/1 v k.ú. Nový Hrádek, 2) Kaštan u autobusové čekárny na náměstí na pozemku
p.p.č. 1593/1 v k.ú. Nový Hrádek, 3) Jasan u hrobu paní Umlaufové v prostoru hřbitova na pozemku
p.p.č. 1 v k.ú. Nový Hrádek a 4) Olše na pozemku p.p.č. 96/10 v k.ú. Dlouhé s tím, že v k.ú. Dlouhé
bude kácení provedeno v období mírného zmrznutí půdy, aby nedošlo k poškození okolních pozemků
při následném vytěžení.

K čl. 14.1 – usnesení č. ZM 14- 111/2011
ZM Nový Hrádek neschválilo žádný z předložených návrhů č. I a II (uvedené v příloze č. ZM 14čl.14/1) od sochaře a restaurátora Jindřicha Roubíčka z Náchoda na zhotovení pomníku u příležitostí
výročí 650 let od první písemné zmínky o Novém Hrádku, a odstupuje od realizace zmiňovaného
pomníku.

K čl. 15.1 – usnesení č. ZM 14- 112/2011
ZM Nový Hrádek ukládá starostovi podat žádost o dotaci na nákup počítače se softwarovým
vybavením na Ministerstvo kultury.

K čl. 16.1 – usnesení č. ZM 14- 113/2011
ZM Nový Hrádek ukládá starostovi podat žádost o dotaci z POV za vítězství v soutěži vesnice roku
2011 na akci „Komunikace Na Farách – II. etapa“.

K čl. 17.1 – usnesení č. ZM 14- 114/2011
ZM Nový Hrádek schvaluje ceník za nájem hrobových míst a za služby poskytované v souvislosti
s nájmem hrobového místa uvedené v příloze č. ZM 14- čl. 17/1.
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K čl. 18.1 – usnesení č. ZM 14- 115/2011
ZM Nový Hrádek schvaluje použití již poskytnutých provozních finančních prostředků MŠ na úhradu
náhrady mzdy v době pracovní neschopnosti ředitelky MŠ do výše 8 036,- Kč.

K čl. 19.1 – usnesení č. ZM 14- 116/2011
ZM Nový Hrádek schvaluje odpisový plán dlouhodobého majetku v souladu se zákonem o účetnictví.

K čl. 20.1. – usnesení č. ZM 14 -117/2011
ZM Nový Hrádek schvaluje Rozpočtové provizorium pro začátek období roku 2012 uvedené v příloze
zápisu pod č. ZM 14 – čl. 20/1.

K čl. 21.1 – usnesení č. ZM 14- 118/2011
ZM Nový Hrádek schvaluje rozpočtová opatření za měsíc prosinec 2011.

K čl. 22.1 – usnesení č. ZM 14- 119/2011
ZM Nový Hrádek ukládá starostovi podat žádost o dotaci na Ministerstvo obrany týkající se
zabezpečení péče o pietní místo - pomník na Rzech na pozemku p.p.č. 190/2 v k.ú. Dlouhé za
podmínky doložení veškerých listin prokazující vlastnictví městyse.

Zasedání Zastupitelstva městyse Nový Hrádek bylo ukončeno v 2145 hod.

___________________
Bc. Zdeněk Drašnar
starosta

_____________________
Vladimír Říha
místostarosta
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