
USNESENÍ 
 Z 49 . ZASEDÁNÍ  ZASTUPITELSTVA  M ĚSTYSE 

 NOVÝ HRÁDEK 
konaného dne 8.4.2010 

 
Zastupitelstvo městyse:  
 
 
 

A) PROJEDNALO  : 
1. Rozšíření programu jednání. 
2. Možnost vaření obědů ve školní jídelně cizím strávníkům. 
3. Termín svozu nebezpečného odpadu. 
4. Poplatek  za znečišťování ovzduší. 
5. Prodej pozemků v majetku městyse. 
6. Použití výtěžku z výherního hracího automatu. 
7. Použití úspor daně z příjmu právnických osob. 
8. Výši členských příspěvků do SMO na rok 2010. 
9. Příspěvek na reprezentaci základní školy. 
10. Internetové stránky městyse. 
11. Došlou poštu. 

 
 
  B) SCHVALUJE:  

1. Program jednání a jeho rozšíření o následující body: 
• Oprava cesty Rokolský most – Nový Hrádek - Borová. 
• Rozpočtová opatření za I. čtvrtletí r. 2010. 
• Smlouvu o dodávce vody do telefonní ústředny Telefonica O2. 

     2.   Vydávání obědů do jídlonosičů ve školní jídelně  pro cizí strávníky od 1.5. 2010 s tím, že 
           nebudou porušovány hyg.předpisy pro školní stravování. Cena jednoho oběda                          
           pro cizí strávníky  byla stanovena na 55,- Kč za jeden oběd. Tato cena je platná i pro   
           zaměstnance ZŠ  (22,- Kč zaměstnanec,16,-Kč FKSP, 6,- Kč ONIV, 11,- Kč z                      
           příspěvku poskytnutého městysem. 
     3.   Prodej  ppozemků v majetku městyse za ceny (viz. tabulka) a pověřuje starostu podpisem   
           smlouvy. 

p. p.č. Kupující m2 Kupní cena 
St.56    Ing. Vratislav Mareš 21 7 350,- Kč 
127/1    Ing. Vratislav Mareš 7   350,- Kč 

4. Použití výtěžku z výherního hracího automatu ve výši 28 666,- Kč na úhradu faktur za 
nákup a montáž herních prvků v odpočinkovém koutu pod školou. 

5. Použití úspor daně z příjmu právnických osob za obec za rok 2007, 2008 a 2009 ve výši 
149 890,- Kč na provoz Základní školy. 

6. Podání žádosti na Svaz měst a obcí o snížení konstantního poplatku z 5000,-Kč na 2 200,- 
Kč a zařazení Městyse Nový Hrádek zpět  do katgorie obcí. 

7. Použití  částky z provozního příspěvku ve výši 10 000,- Kč na výdaje spojené 
s reprezentací ZŠ v roce  2010.  

8. Rozpočtová opatření  leden – březen 2010   
9. Aktualizovanou smlouvu s Telefonica O2 na dodávku vody do telefonní ústředny a 

pověřuje starostu podpisem smlouvy. 
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  C) BERE NA VĚDOMÍ :  

1. Zprávu pana starosty o plnění úkolů z minulých jednání. 
2. Termín svozu nebezpečného odpadu v sobotu 24.4.2010 od 9.20 do 9.50 hod. na náměstí. 
3. Nevyměření poplatku za malý zdroj znečišťování ovzduší   
4. Informaci pana starosty o placení DPH městysem. 
5. Návrhy k  úpravě internetových stránek. 
6. Informaci ohledně vydání stavebního povolení na opravu silnice Rokole – Nový Hrádek – 

Borová. Dále ukládá starostovi vyjednat termín schůzky na krajském úřadě KH kraje 
k projednání nutné opravy této silnice. 

7. Došlou poštu. 
8. Návrhy a připomínky, které zazněly v diskusi. 

 
Schváleno Zastupitelstvem městyse Nový Hrádek dne 8.4.2010 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
starosta :  _____________________                 místostarosta :____________________ 

                  Vladimír Říha                                                             Olga Beková 
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