
USNESENÍ 
 Z 41 . ZASEDÁNÍ  ZASTUPITELSTVA  M ĚSTYSE 

 NOVÝ HRÁDEK 
konaného dne 29.10.2009 

 
Zastupitelstvo městyse:  
 

A) PROJEDNALO  : 
1. Rozšíření programu jednání o následující body: 

• Daň z nemovitosti. 
• Revize elektrického zařízení a hromosvodů v kině. 

2. Smlouvy na provádění zimní údržby místních komunikací. 
3. Návrh smlouvy na dotaci pro SDH. 
4. Upravený návrh zadání změny č. 3 územního plánu obce Nový Hrádek. 
5. Změny ve zřizovacích listinách příspěvkových organizací (základní škola, mateřská škola) 
6. Žádost o povolení vyjímky z nejnižšího počtu dětí v ZŠ. 
7. Záměry prodeje a pronájmu pozemků. 
8. Prodej pozemku. 
 

  B) SCHVALUJE:  
1. Program jednání a jeho rozšíření o následující body: 

• Daň z nemovitosti. 
• Revize elektrického zařízení a hromosvodu v kině. 

2. Smlouvu s panem Josefem Jelenem o provádění zimní údržby místních komunikací 
pluhováním a pověřuje starostu podpisem. 

3. Smlouvu s obcí Olešnice v Orlických horách o zimní údržbě komunikace od bývalé školy 
na Dlouhém k Jedli a pověřuje starostu podpisem. 

4. Návrh smlouvy na dotaci pro SDH a v případě přidělení účelové neinvestiční dotace  pro 
SDH pověřuje starostu podpisem smlouvy. 

5. Úpravy v žádosti o změnu č. 3   ÚP obce Nový Hrádek takto: 
• Vyřazení žádosti číslo 14/3  , 16/3   a 18/3   
• Zmenšení výměry pozemků žádost č.11/3 požadovaných   na zástavbu z  5700 m2 na 

40% celkové plochy 
• Vyřazení z platného územního plánu pozemek k zástavbě v Bukovci severně od náměstí 

„Čápův kopec“  a nad Hartmanovými  pod Šibeníkem 
6. Dodatek č.2 ke zřizovací listině   Základní  a Mateřské školy    
7. Výjimku  z nejnižšího počtu žáků základní školy dle  zákona č. 561/2004. 
8. Zveřejnění záměru prodeje části pozemků p.č. 842 a 845 v k.ú Nový Hrádek a záměr 

pronájmu zemědělských pozemků. 
9. Prodej pozemku v majetku městyse p.č. 1620/2 za cenu 45 Kč/m2. 
10. Vydání obecně závazné vyhlášky, kterou se ruší vyhláška č.1/2009 ze dne 23.6.2009 o 

stanovení místního koeficientu pro výpočet daně z nemovitostí. 
11. Proplacení faktury za provedené revize elektrického zařízení a hromosvodů v kině. 

 
D) BERE NA VĚDOMÍ :  

1. Došlou poštu. 
2. Náměty a připomínky, které zazněly v diskusi. 

 
Schváleno Zastupitelstvem městyse Nový Hrádek dne 29.10.2009 
 
 
starosta :  _____________________                 místostarosta :____________________ 

                  Vladimír Říha                                                             Olga Beková 
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