USNESENÍ
Z 37 . ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE
NOVÝ HRÁDEK
konaného dne 20.8.2009
Zastupitelstvo městyse:
A) PROJEDNALO :
1. Program jednání, změnu v jednání:
• vyjmutí z programu bod č.3 „Potvrzení výsledků výběrového řízení“.
• Rozšíření programu jednání o následující body:
• Přidělení bytu- vyrovnání.
• Fond rozvoje bydlení – výměna oken v bytě č.2 v čp. 123
• Pozemek cesty u sokolovny- odkoupení od paní Šárky Novotné
• Územní plán městyse Změna č.3 – vyjádření účastníků
• Navýšení částky na květiny k životním výročím.
2. Veřejnou dopravu.
3. Udržitelnost projektu – Půdní vestavba učeben v ZŠ.
4. Chodník před ZŠ.
5. Jednostranné zvýšení nájemného.
6. Umístění nápojového automatu v kině.
7. Přidělení bytu č.6 v č.p.59 a finanční vyrovnání.
8. Čerpání z FRB.
9. Nabídku na odprodej pozemku, po kterém vede místní komunikace.
10. Navýšení částky na nákup dárků k životním výročím.
11. Připomínky institucí k změně č.3 Územního plánu městyse.
12. Došlou poštu.
B) SCHVALUJE:
1. Změnu programu jednání:
• vyjmutí z programu bod č.3 „Potvrzení výsledků výběrového řízení“.
• Rozšíření programu jednání o následující body:
• Přidělení bytu- vyrovnání.
• Fond rozvoje bydlení – výměna oken v bytě č.2 v čp. 123
• Pozemek cesty u sokolovny- odkoupení
• Územní plán městyse změna č.3 – vyjádření účastníků
• Navýšení částky na květiny k životním výročím .
2. Objednání zatemnění na všechna střešní okna v půdní vestavbě ZŠ ve dvou etapách za
celkovou částku 44 000,- Kč. První etapa bude provedena a fakturována v roce 2009 v částce
cca 20 tis. Kč. Druhá etapa bude fakturována v roce 2010.
3. Výměnu chodníku před základní školou za maximální částku 180 000,- Kč.
4. Jednostranné zvýšení nájemného od 1.1.2010 takto :
• V bytech, kde je stanoven dvojnásobek základního nájemného zvýšit nájem o 30% z
maximálního možného navýšení.
• V bytech, kde je stanoveno základní nájemné, zvýšit nájem o maximální možnou částku
a ukončit k 31.12.2009 Dohodu o příspěvku.
• V bytech, kde je stanoven více než dvojnásobek základního nájemného, nájem
nezvyšovat.
5. Odkoupení zařízení v bytě č.6 v čp.59 za částku 28 000,- Kč.
6. Přidělení bytu č.6 v č.p. 59 a uzavření nájemní smlouvy od 1.9.2009 za stejných podmínek,
jako byla dosavadní smlouva.
7. Navýšení částky na nákup květin k životním výročím občanů na částku 200,- Kč.
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C) NESCHVALUJE :
1. Umístění nápojového automatu od firmy Coca-Cola v místním kině.
D) BERE NA VĚDOMÍ :
1. Informaci pana starosty o plnění úkolů z minulých jednání.
- Obci Hodslavice na Vsetínsku postižené letošní povodní bude zaslán dar ve výši
20 000,- Kč.
- Komplikace stavebního řízení stavby převaděče spol. O2 na Dlouhém.
- Přípravu nové smlouvy se ZEPO Bohuslavice o pronájmu pozemků.
- Dokončení opravy silnice od Rokolského mostu na most u „Šmalcovny“.
2. Informaci z Odboru dopravy a silničního hospodářství k novým jízdním řádům.
3. Žádost o stanovisko městyse k prodloužení licence spol. ORLOBUS na provozování
autobusových linek přes Nový Hrádek a připomínky Ing. Pavla Sobotky k špatnému
technickému stavu autobusů.
4. Informaci pana starosty k probíhajícím a zahájeným projektům.
5. Možnost čerpání z FRB na výměnu oken v bytě č.2 v č.p.123.
6. Nabídku na odprodej pozemku, po kterém vede místní komunikace.
7. Vytvoření skupiny k projednání připomínek ke změně č.3 ÚP městyse a přípravu změny ke
schválení.
8. Došlou poštu.
9. Náměty a připomínky vzešlé z diskuse.

Schváleno Zastupitelstvem městyse Nový Hrádek dne 20.8.2009

starosta : _____________________
Vladimír Říha

místostarosta :____________________
Olga Beková
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