Zastupitelstvo městyse Nový Hrádek

ZM 2- 30.11.2010

MĚSTYS NOVÝ HRÁDEK
Náměstí 28, 549 22 Nový Hrádek

SOUHRN USNESENÍ
z 2. řádného zasedání zastupitelstva městyse Nový Hrádek konaného dne 30.11.2010
v kanceláři starosty městyse od 19.00 hod.
K čl. 3.1. – usnesení č. ZM 2 - 16/2010
ZM Nový Hrádek schvaluje pořad jednání zastupitelstva městyse dne 30.11.2010 v tomto rozsahu:
1) Zahájení.
2) Určení návrhové komise,ověřovatelů zápisu (§ 95 odst. 1 zákona o obcích) a zapisovatele.
3) Schválení programu.
4) Kontrola úkolů z minulého jednání .
5) Zimní údržba komunikací 2010/11.
6) Zřízení kulturního výboru.
7) Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva.
8) Změna č. 3 územního plánu obce Nový Hrádek.
9) Určení zástupců městyse v DSO Region Orlické hory a DSO Region Novoměstsko.
10) Žádost MŠ Nový Hrádek o převod finančních prostředků v rámci rozpočtu Mateřské školy.
11) Doplnění zástupců městyse ve Školské radě.
12) Žádost o vydání stanoviska ke stavbě kabelového rozvodu nízkého napětí, Nový Hrádek, Na
Farách.
13) Žádost o nadační příspěvek Nadace ČEZ na projektu „Škola bez bariér“.
14) Smlouva o poskytnutí nadačního příspěvku Kulturní a sportovní nadace města Náchoda na
projekt „650 let Nového Hrádku“ .
15) Aktualizace Povodňového plánu.
16) Inventarizace majetku k 31.12.2010- jmenování inventarizační komise.
17) Rozpočtová opatření.
18) Záměr pronájmu nebytového prostoru pro poskytování služeb výdejny léků
19) Došlá pošta .
20) Diskuze.

K čl. 5.1. – usnesení č. ZM 2 -17/2010
ZM Nový Hrádek pro zajištění zimní údržby místních komunikací v období 2010-2011 schvaluje
uzavření smluv s panem Josefem Jelenem a s panem Ivo Štěpánem.

K čl. 6.1 – usnesení č. ZM 2- 18/2010
ZM Nový Hrádek zřizuje výbor pro společenské záležitosti s tím, že výbor bude tříčlenný. ZM Nový
Hrádek zároveň ukončuje činnost dosavadní Komise pro obřady a slavnosti a děkuje všem členům
komise za odvedenou práci.

K čl. 6.2 – usnesení č. ZM 2- 19/2010
ZM Nový Hrádek pro volební období 2010-2014 volí předsedou výboru pro společenské záležitosti
Mgr. Alenu Lokvencovou.
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K čl. 6.3 – usnesení č. ZM 2- 20/2010
ZM Nový Hrádek pro volební období 2010-2014 volí členy výboru pro společenské záležitosti a to
Václava Suchánka a Davida Beka.

K čl. 7.1 – usnesení č. ZM 2- 21/2010
ZM Nový Hrádek v souladu se zákonem o obcích schvaluje odměny za výkon funkce neuvolněných
členů zastupitelstva s účinností od 1.12.2010 v této výši: 9.500 Kč neuvolněný starosta, 300 Kč člen
zastupitelstva, 800 Kč předseda finančního výboru a výboru pro společenské záležitosti , 1200 Kč
předseda kontrolního výboru a 500 Kč Mgr. Havrdová a P.Bachura s tím, že finanční částky se
nesčítají s dalšími případnými funkcemi.

K čl. 8.1 – usnesení č. ZM 2- 22/2010
ZM Nový Hrádek schvaluje návrh na vydání změny č. 3 územního plánu obce Nový Hrádek a to
formou opatření obecné povahy pod č. 1/2010.

K čl. 9.1 – usnesení č. ZM 2- 23/2010
ZM Nový Hrádek schvaluje pana Bc. Zdeňka Drašnara, starostu městyse a pana Vladimíra Říhu,
místostarostu městyse k zastupování při jednání v orgánech DSO Region Orlické hory, DSO
Novoměstsko a Euroregion Glacensis .

K čl. 10.1 – usnesení č. ZM 2- 24/2010
ZM Nový Hrádek nesouhlasí s převodem finančních prostředků v rámci rozpočtu Mateřské školy
Nový Hrádek z položky č. 501 na položku č. 521 s cílem navýšit finanční prostředky na mzdy
z původních 108 000,- Kč na konečnou sumu 115 000,- Kč.

K čl. 11.1 – usnesení č. ZM 2- 25/2010
ZM Nový Hrádek schválilo členy školské rady ZŠ Nový Hrádek za městys Nový Hrádek paní Annu
Markovou, Ing. Jeronyma Holého a Pavla Bachuru.

K čl. 12.1 – usnesení č. ZM 2- 26/2010
ZM Nový Hrádek souhlasí s vydáním souhlasného stanoviska ke stavbě kabelového rozvodu nízkého
napětí, Nový Hrádek, Na Farách pod č. IV-12-2006574/PPS/1. ZM Nový Hrádek souhlasí s uzavřením
smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene č. IV-12-2006574/VB/1 mezi
společnosti ČEZ Distribuce, a.s. a městysem Nový Hrádek, týkající se těchto pozemků ve vlastnictví
městyse: p.p.č. 820/8, p.p.č. 820/87, p.p.č. 820/88, p.p.č. 820/93, p.p.č. 820/95, p.p.č. 820/98, p.p.č.
820/108, p.p.č. 848/1, p.p.č. 849/1, p.p.č. 849/3, p.p.č. 1634/1 a p.p.č. 1635 vše v k.ú. Nový Hrádek,
spočívající v provozování distribuční soustavy na uvedených nemovitostech. Věcné břemeno bude
zřízeno úplatně za jednorázovou částku 17 900,- Kč včetně DPH.

K čl. 13.1 – usnesení č. ZM 2- 27/2010
ZM Nový Hrádek souhlasí s podáním žádosti na poskytnutí příspěvku Nadace ČEZ na projekt „Škola
bez bariér“.

K čl. 14.1 – usnesení č. ZM 2- 28/2010
ZM Nový Hrádek souhlasí s uzavřením smlouvy o poskytnutí nadačního příspěvku Kulturní a
sportovní nadace města Náchoda na projekt „650 let Nového Hrádku Hrádek“ ve výši 20.000 Kč a
ukládá starostovi ji podepsat.
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K čl. 15.1 – usnesení č. ZM 2- 29/2010
ZM Nový Hrádek souhlasí s aktualizací povodňového plánu s tím, že složení obecní povodňové
komise je následující: předseda: Vladimír Říha, místopředseda: Bc. Zdeněk Drašnar a tito členové:
Josef Hánl, David Bek, Libor Přibyl a zástupce Velosu Ing. Leoše Tymela.

K čl. 17.1 – usnesení č. ZM 2- 30/2010
Starosta městyse může provést úpravu rozpočtu do výše 100 000,- Kč, včetně, při navýšení příjmů
městyse dotacemi, příspěvky, dary, které jsou poskytnuty účelově . Pan starosta městyse dále může
provést úpravu rozpočtu i nad 100 000,- Kč, a to pouze v rámci rozpočtových opatření týkajících se
přijetí dotace od úřadu práce nebo KHK. Dále starostovi přísluší provést úpravu rozpočtu do 20 000,Kč, včetně, při navýšení rozpočtových příjmů a výdajů, při snížení rozpočtových příjmů a výdajů
v rámci příjmů a výdajů nebo v rámci jen příjmů nebo jen výdajů.
ZM Nový Hrádek schvaluje rozpočtová opatření za měsíc listopad 2010.

K čl. 18.1 – usnesení č. ZM 2 – 31/2010
ZM Nový Hrádek schvaluje záměr městyse pronájmout nebytový prostor pro poskytování služeb
výdejny léků, který se nachází v budově čp. 123, na pozemku st.p.č. 331 v k.ú. Nový Hrádek a ukládá
úřadu městyse tento záměr zveřejnit.

Zasedání zastupitelstva městyse Nový Hrádek bylo ukončeno v 22.35 hod.

______________________

_____________________

Bc.Zdeněk Drašnar
starosta

Vladimír Říha
místostarosta
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