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   MĚSTYS  NOVÝ HRÁDEK 
     Náměstí 28, 549 22 Nový  Hrádek 

 

        S O U H R N   U S N E S E N Í 
z 5. řádného zasedání zastupitelstva městyse Nový Hrádek konaného dne 23.2.2011 

v místním kině od 19.00 hod.  
 
 
K čl. 3.1. – usnesení č. ZM 5 - 6/2011 
ZM Nový Hrádek schvaluje pořad jednání zastupitelstva městyse dne 23.2.2011 v tomto rozsahu:  
1) Zahájení, 
2) Určení návrhové komise, ověřovatelů zápisu (§ 95 odst. 1 zákona o obcích) a zapisovatele, 
3) Schválení programu, 
4) Kontrola úkolů z minulých jednání,  
5) Zpráva o činnosti městyse v roce 2010,  
6) Schválení rozpočtu městyse na rok 2011,  
7) Zpráva inventarizační komise,  
8) Žádosti o odkoupení pozemků,  
9) Svoz nebezpečného odpadu na rok 2011,  
10) Záměr pronájmu reklamní plochy panelu 
11) Použití výtěžku z výherního hracího automatu za rok 2010 
12) Došlá pošta,  
13) Diskuze 
 
 
K čl. 5.1 – usnesení č. ZM 5- 7/2011 
ZM Nový Hrádek schvaluje zprávu o činnosti městyse za rok 2010, uvedenou v příloze č. ZM 5-
7/2011 
 
K čl. 6.1 – usnesení č. ZM 5- 8/2011 
ZM Nový Hrádek schvaluje rozpočet městyse Nový Hrádek na rok 2011: příjmy ve výši 9 574 040 ,-
Kč, výdaje ve výši 10 209 850,- Kč a financování tř. 8 ve výši 635 810,- Kč rozpočet je schodkový.  
 
K čl. 7.1 – usnesení č. ZM 5- 9/2011 
ZM Nový Hrádek bere na vědomí zprávu inventarizační komise, uvedenou v příloze č. ZM 5 – 
9/2011.  
 
K čl. 8.1 – usnesení č. ZM 5- 10/2011 
ZM Nový Hrádek schvaluje záměr prodat pozemky: p.p.č. 820/93 o výměře 897 m2 (označený jako 
„A1“), p.p.č. 820/8 o výměře 881 m2 (označený jako „A2“), p.p.č. 820/88 o výměře 847 m2 (označený 
jako „A3“), p.p.č. 820/95 o výměře 1145 m2 (označený jako „A8“) a p.p.č. 820/98 o výměře 1445 m2 
(označený jako „A9“), vše v k.ú. Nový Hrádek v lokalitě „Na Farách“. 
 Podmínky: 
- cena 350,-Kč/m2 .   
- městys si vyhrazuje možnost odstoupit od záměru prodat pozemkové parcely 
- do doby zahájení stavby sloužící k bydlení bude mít městys k pozemku předkupní právo 
   
ZM Nový Hrádek ukládá úřadu městyse zveřejnit záměr na úřední desce a zajistit zveřejnění inzerátu 
v tisku a instalaci reklamní cedule na budově čp. 123 v k.ú. Nový Hrádek. 
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K čl. 8.2 – usnesení č. ZM 5- 11/2011 
ZM Nový Hrádek schvaluje záměr městyse směnit tyto pozemky: díl „d“ pozemku p.p.č. 1659 o 
výměře 110 m2, oddělený dle GP č. 573-50/2010 vypracovaný Ing. Petrem Kotvou, ve vlastnictví 
městyse za  část pozemku p.p.č. 784/1 (dle GP č. 573-50/2010 vypracovaný Ing. Petrem Kotvou se 
jedná o pozemek p.p.č. 784/3 o výměře 33 m2) ve vlastnictví manželů Antonína a Aleny 
Hartmanových, vše v k.ú. Nový Hrádek s tím, že doplatek za rozdíl směňovaných nemovitostí o 
velikosti 77 m2 uhradí manželé Hartmanovi. ZM ukládá úřadu městyse zveřejnit tento záměr na úřední 
desce. 
 
K čl. 9.1 – usnesení č. ZM 5- 12/2011 
ZM Nový Hrádek schvaluje svoz nebezpečného odpadu pro občany, chataře a chalupáře z Nového 
Hrádku v roce 2011 zdarma. 
 
 
K čl. 10.1 – usnesení č. ZM 5- 13/2011 
ZM schvaluje záměr pronájmu reklamního panelu za účelem umístění reklamy. 
 
K čl. 11.1 – usnesení č. ZM 5 – 14/2011 
ZM schvaluje použití výtěžku z VHP ve výši 20 619,- Kč na zlepšení prostředí v učebnách 
půdní vestavby v základní škole. 
 
Zasedání zastupitelstva městyse Nový Hrádek bylo ukončeno v 20.15 hod. 
 
 
 
 
 
       ___________________   _____________________ 
   Bc.Zdeněk Drašnar               Vladimír Říha 
            starosta       místostarosta 


