USNESENÍ
Z 52 . ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE
NOVÝ HRÁDEK
konaného dne 17.6.2010
Zastupitelstvo městyse:
A) PROJEDNALO :
1. Kontrolu úkolů z minulého jednání.
2. Nové řešení v prodeji nepotřebných kostek.
3. Závěrečný účet městyse, včetně hospodaření příspěvkových organizací- ZŠ a MŠ.
4. Způsob účtování DPH od 1.7.2010.
5. Možnost řešení odstranění vlhkosti v domě č.p.348.
6. Nabídku leteckého snímkování v našem regionu.
7. Žádost na snížení poplatku za provedení změny v ÚP.
8. Návrh smlouvy na přijetí daru.
9. Možnou změnu v počtu zastupitelů na příští volební období.
10. Rozpočtová opatření duben až červen 2010.
11. Smlouvu s ČEZ-Distribuce
12. Došlou poštu.
13. Žádost o odprodej části obecní cesty.
14. Žádost o slevu na poplatku za provedení změny územního plánu městyse
B) SCHVALUJE:
1. Program jednání a jeho rozšíření o následující body:
• Změna počtu zastupitelů pro příští volební období.
• Rozpočtová opatření za II. čtvrtletí 2010
• Smlouva s ČEZ-Distribuce
• Žádost o odkoupení části obecní cesty p.č. 1685.
• Žádost o slevu na poplatku za provedení změny územního plánu městyse
2. Změnu rozhodnutí v usnesení zastupitelstva městyse č. 51 z 28.5.2010 a zároveň
schvaluje novou cenu za prodej dlažebních kostek 3,- Kč za jednu kostku.
3. Závěrečný účet městyse Nový Hrádek za rok 2009 s vyjádřením souhlasu s celoročním
hospodařením bez výhrad.
4. Rozdělení hospodářského výsledku neziskových organizací takto:
• Základní škola do rezervního fondu ....... 7 187,50 Kč
do fondu odměn
......... 2 500,- Kč
• Mateřská škola do rezervního fondu ........ 5 925,67 Kč
do fondu odměn ............. 1 000,- Kč
5. Návrh stavebních úprav v domě č.p. 348 s tím , že náklady budou hrazeny ze společného
fondu oprav.
6. Návrh darovací smlouvy na částku 120 000,- Kč od KH kraje za umístění v soutěži „Čistá
obec“. Zastupitelstvo městyse zároveň pověřuje starostu podpisem smlouvy.
7. Počet zastupitelů pro příští volební období v počtu 11 členů.
8. Rozpočtová opatření duben – červen 2010
9. Smlouvu o smlouvě budoucí s ČEZ – Distribuce a pověřuje starostu podpisem.
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C) NESCHVALUJE:
1. Odprodej části obecní cesty p.č. 1685.
2. Žádost o změnu na poplatku za změnu územního plánu městyse

D) BERE NA VĚDOMÍ :
1. Zprávu pana starosty o plnění úkolů z minulých zasedání.
2. Způsob účtování DPH od 1.7.2010
3. Nabídku na letecké snímkování v našem regionu (zastupitelstvo nedoporučilo využít této
nabídky).
4. Došlou poštu.
5. Náměty, návrhy a připomínky, které zazněly v diskusi.

Schváleno Zastupitelstvem městyse Nový Hrádek dne 17.6..2010

starosta : _____________________
Vladimír Říha

místostarosta :____________________
Olga Beková

Strana 2 ze 2

