Zastupitelstvo městyse Nový Hrádek

ZM 7- 20.4.2011

MĚSTYS NOVÝ HRÁDEK
Náměstí 28, 549 22 Nový Hrádek

SOUHRN USNESENÍ
z 7. řádného zasedání zastupitelstva městyse Nový Hrádek konaného dne 20.4.2011
v kanceláři starosty městyse od 19.00 hod.

K čl. 3.1. – usnesení č. ZM 7 - 24/2011
ZM Nový Hrádek schvaluje pořad jednání zastupitelstva městyse dne 20.4.2011 v tomto rozsahu:
1) Zahájení
2) Určení návrhové komise, ověřovatelů zápisu (§ 95 odst. 1 zákona o obcích) a zapisovatele
3) Schválení (případné doplnění) programu,
4) Kontrola úkolů z minulých jednání
5) Úpravy v hasičské zbrojnici
6) Nákup pozemku na rozšíření obecní cesty
7) Žádost o pronájem obecního pozemku
8) Podmínky zveřejňování akcí v obecních médiích
9) Použití finančních prostředků za sběr papíru
10) Přerozdělení hospodářského výsledku MŠ a ZŠ za rok 2010
11) Rozpočtová opatření
12) Možná úprava výše nájemného v obecních bytech
13) Záměr prodeje cisternové automobilové stříkačky
14) Došlá pošta
15) Různé
16) Diskuze

K čl. 5.1 – usnesení č. ZM 7- 25/2011
ZM Nový Hrádek schvaluje výměnu vrat v hasičské zbrojnici firmou Novotný Provodov dle cenové
nabídky ze dne 6.4.2011 a vyasfaltování prostoru před vraty zbrojnice firmou Karel Špelda, pozemní
komunikace, Zájezd za cenu do 22.000,- Kč.

K čl. 6.1 – usnesení č. ZM 7- 26/2011
ZM Nový Hrádek potvrzuje rozhodnutí ZM ze dne 16.9.2010, týkající se koupi části pozemku p.p.č.
788/2 (dle GP č. 573-50/2010 vypracovaný Ing. Petrem Kotvou se jedná o díl „b“ pozemku p.p.č.
788/2 o výměře 61 m2) z vlastnictví Miloslavy Velikovské do vlastnictví městyse za cenu 100,- Kč/m2,
v k.ú. Nový Hrádek s tím, že městys uhradí náklady na vklad práva do KN.

K čl. 6.2 – usnesení č. ZM 7- 27/2011
ZM Nový Hrádek schvaluje změnu usnesení pod č. ZM 6 – 20/2011 ze dne 23.3.2011 týkající se
směny části pozemku p.p.č. 1659 (dle GP č. 573-50/2010 vypracovaný Ing. Petrem Kotvou se jedná o
díl „d“ pozemku p.p.č. 1659 o výměře 110 m2) 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 je nově stanoven ve výši 2.695 Kč
(původní částka 50 Kč/m2 se snížila na 35 Kč/m2) uhradí manželé Hartmanovi a návrh na vklad práva
do KN uhradí městys.
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K čl. 7.1 – usnesení č. ZM 7- 28/2011
ZM Nový Hrádek ukládá úřadu městyse zveřejnit záměr městyse pronajmout část pozemku p.p.č.
1593/1 o výměře cca 57 m2 v k.ú. Nový Hrádek za cenu min. 5 Kč/m2.

K čl. 8.1 – usnesení č. ZM 7- 29/2011
ZM Nový Hrádek souhlasí s tím, aby akce konané v Novém Hrádku byly zveřejňovány zdarma
v obecních médiích (internetové stránky, zpravodaj, plakátovací plochy atd.). O posouzení vhodnosti
zveřejnění rozhodne úřad městyse.

K čl. 9.1 – usnesení č. ZM 7- 30/2011
ZM Nový Hrádek schvaluje povýšit příspěvek na provoz ZŠ Nový Hrádek na rok 2011 o částku do
30.000,- Kč, která bude použita výhradně na nákup učebnic pro žáky (jedná se o prostředky získané
sběrem papíru).

K čl. 10.1 – usnesení č. ZM 7- 31/2011
ZM Nový Hrádek v souladu s § 30 a § 32 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, schvaluje rozdělení hospodářského výsledku MŠ za
rok 2010 ve výši 14.841,34 Kč a to následovně: 7420,00 Kč do fondu odměn a 7421,34 do rezervního
fondu.

K čl. 10.2 – usnesení č. ZM 7- 32/2011
ZM Nový Hrádek v souladu s § 30 a § 32 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, schvaluje rozdělení hospodářského výsledku ZŠ za
rok 2010 ve výši 1860,04 Kč a to následovně: 550,- Kč do fondu odměn a 1310,04 do rezervního
fondu.

K čl. 11.1 – usnesení č. ZM 7- 33/2011
ZM Nový Hrádek schvaluje rozpočtová opatření za měsíc duben 2011, která jsou přílohou zápisu pod
č. ZM 7 – 33/2011

K čl. 13.1 – usnesení č. ZM 7- 34/2011
ZM Nový Hrádek ukládá úřadu městyse zveřejnit záměr městyse prodat cisternovou automobilovou
stříkačku CAS 25 – RTHP.

Zasedání zastupitelstva městyse Nový Hrádek bylo ukončeno v 21.45 hod.

___________________
Bc.Zdeněk Drašnar
starosta

_____________________
Vladimír Říha
místostarosta
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