
Zastupitelstvo městyse Nový Hrádek  ZM 4- 2.2.2011 

  

    

   MĚSTYS  NOVÝ HRÁDEK 
     Náměstí 28, 549 22 Nový  Hrádek 

 

        S O U H R N   U S N E S E N Í 
z 4. řádného zasedání zastupitelstva městyse Nový Hrádek konaného dne 2.2.2011 

v kanceláři starosty městyse od 19.00 hod.  
 
K čl. 3.1. – usnesení č. ZM 4 - 1/2011 
ZM Nový Hrádek schvaluje pořad jednání zastupitelstva městyse dne 2.2.2011 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) Návrh rozpočtu na rok 2011,  
6) Prodej nemovitostí –části pozemku,  
7) Pronájem nebytových prostor – ordinace praktického lékaře,  
8) Možná změna dodavatele elektrické energie, 
9) Nová autobusová čekárna na náměstí,   
10) Doplňková činnost ZŠ – doplnění zřizovací listiny,  
11) Došlá pošta a  
12) Diskuze. 
 
K čl. 6.1 – usnesení č. ZM 4- 2/2011 
ZM Nový Hrádek schvaluje prodej části pozemku p.p.č. 450/1 o výměře cca 35 m2 (bude upřesněno 
dle GP) v k.ú. Nový Hrádek za cenu ve výši 50 Kč/m2 jedinému zájemci  Petru Cejnarovi s tím, že 
jmenovaný uhradí náklady na vypracovaní geometrického plánu pro oddělení části pozemků a dále 
uhradí náklady na vklad práva do KN. 
 
K čl. 7.1 – usnesení č. ZM 4- 3/2011 
ZM Nový Hrádek schvaluje uzavření nájemní smlouvy týkající se pronájmu nebytového prostoru  
ordinace praktického lékaře, který se nachází v budově čp. 123, na pozemku st.p.č. 331 v k.ú. Nový 
Hrádek a ukládá starostovi podepsat smlouvu o nájmu nebytového prostoru s MUDr. Josefem 
Soukupem s tím, že smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou, roční nájemné bude stanoveno ve výši 
5000,- Kč  na dobu 5 let s tím, že náklady na provoz ordinace nebudou hrazeny z rozpočtu městyse. Po 
uplynutí této doby bude výše nájemného upravena vzájemnou dohodou.  
 
K čl. 9.1 – usnesení č. ZM 4- 4/2011 
ZM Nový Hrádek souhlasí s výměnou stávající autobusové čekárny dle nabídky pana Petra Špačka 
z Jizbice (kombinace dřevo - sklo s podélnou lavičkou) za maxim.cenu 120.000,- Kč. 
 
K čl. 10.1 – usnesení č. ZM 4- 5/2011 
ZM Nový Hrádek souhlasí s návrhem doplnění zřizovací listiny ZŠ, který se týká rozšíření okruhů 
doplňkové činnosti. 
 
Zasedání zastupitelstva městyse Nový Hrádek bylo ukončeno v 22.05 hod. 
 
 
       ___________________   _____________________ 
   Bc.Zdeněk Drašnar               Vladimír Říha 
            starosta       místostarosta 


