Zastupitelstvo městyse Nový Hrádek

ZM 33- 31.10.2013

MĚSTYS NOVÝ HRÁDEK
Náměstí 28, 549 22 Nový Hrádek

SOUHRN USNESENÍ
z 33. řádného zasedání zastupitelstva městyse Nový Hrádek konaného dne 31.10.2013
v kanceláři starosty městyse od 19.00 hod.
K čl. 3.1. – usnesení č. ZM 33- 104/2013
ZM Nový Hrádek schvaluje pořad jednání zastupitelstva městyse dne 31. 10. 2013 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)
Návrh Smlouvy o sdružení prostředků na společnou jednotku požární ochrany, 6) Převod práv k bytu
č. 2 v č.p. 349 Roubalův kopec včetně jeho modernizace, 7) Zimní údržba 2013 – 14, 8) Návrh na
vydávání a vyúčtování stravování ve školní jídelně pomocí magnetického čipu, 9) Dotační tituly
v rámci Dobrovolných svazků obcí, 10) Opravy místních komunikací, 11) Zpráva kontrolního
a finančního výboru, 12) Rozpočtová opatření, 13) Došlá pošta, 14) Různé a 15) Diskuse.

K čl. 5.1 – usnesení č. ZM 33-105/2013
ZM Nový Hrádek schvaluje uzavření smlouvy o sdružení prostředků na společnou jednotku požární
ochrany s obcí Sněžné, IČO 00579157 a pověřuje starostu jejím podpisem.

K čl. 6.1. – usnesení č. ZM 33 -106/2013
ZM Nový Hrádek schvaluje udělení souhlasu s postoupením Smlouvy o příspěvku na výstavbu bytu
a smlouvy o budoucí kupní smlouvě k bytu č. 2 c čp. 349, Roubalův kopec, Nový Hrádek, sepsané dne
21.6. 1999 a Dodatku č. 1 ze dne 27.10.2004 a Dodatku č. 2 ze dne 29.10.2009, uzavřené mezi Obcí
Nový Hrádek a manželi Pavlem a Renatou Suchánkovými, slečně Barboře Plašilové, bytem
Bohuslavice čp. 249, na kterou budou přecházet veškerá práva a povinnosti vyplývající z výše
uvedené smlouvy a jejich dodatků, a to ke dni 30.11.2013 a pověřuje starostu podpisem Dohody
o převedení práv k předmětnému bytu.

K čl. 6.2. – usnesení č. ZM 33 -107/2013
Zastupitelstvo městyse Nový Hrádek schvaluje dání souhlasu slečně Barboře Plašilové s modernizací
bytu č. 2 v čp. 349, Roubalův kopec. Modernizace spočívá ve výměně podlahových krytin, kuchyňské
linky a zabudování vestavěných skříní.

K čl. 7.1 – usnesení č. ZM 33-108/2013
Zastupitelstvo městyse Nový Hrádek pro zajištění zimní údržby místních komunikací na Novém
Hrádku v období 2013-2014 schvaluje uzavření smlouvy s panem Jaroslavem Linhartem za cenu
700, Kč/ 1 hodinu bez DPH (cena je konečná, není plátcem DPH) a s panem Ivo Štěpánem za cenu
650, Kč/ 1 hodinu bez DPH. ZM Nový Hrádek, dále schvaluje uzavření smlouvy se SÚS KHK.
Zastupitelstvo městyse Nový Hrádek zároveň schvaluje uzavření Dohody o provedení práce s panem
Václavem Grulichem na zajištění údržby komunikace v části Nového Hrádku – Doly.

K čl. 8.1 – usnesení č. ZM 33-108/2013
Vedoucí školní jídelny seznámí rodiče se záměrem vydávání a vyúčtování stravování ve školní jídelně
pomocí magnetického čipu (nejlépe formou letáku) a zároveň požádá rodiče o vyjádření, zda mají
o tuto změnu zájem. O výsledku bude informovat úřad městyse do konce roku 2013.
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K čl. 9.1 – usnesení č. ZM 33-109/2013
ZM Nový Hrádek schvaluje účast městyse Nový Hrádek v dotačních titulech v rámci POV 2013
v projektu DSO Region Novoměstsko „Dovybavení obcí v DSO Regionu Novoměstsko“ a v projektu
DSO Region Orlické hory „Nové dopravní značky v DSO Region Orlické hory“ v rozsahu 5 laviček
a 35 dopravních značek včetně sloupků a příslušenství.

K čl. 10.1 – usnesení č. ZM 33-110/2013
ZM Nový Hrádek bere na vědomí informace o provedených a plánovaných drobných opravách
obecních cest.

K čl. 11.1 – usnesení č. ZM 33- 111/2013
ZM Nový Hrádek bere na vědomí zápis finančního výboru ze dne 16.10.2013 týkající se kontroly
finanční stránky městyse v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb. o obcích.

K čl. 12.1 – usnesení č. ZM 33- 112/2013
ZM Nový Hrádek schvaluje rozpočtová opatření za měsíc říjen 2013, která jsou přílohou zápisu pod
č. ZM 33 – 112/2013.

Zasedání Zastupitelstva městyse Nový Hrádek bylo ukončeno v 20.30 hod.

___________________

_____________________

Bc. Zdeněk Drašnar
starosta

Vladimír Říha
místostarosta
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