USNESENÍ
č.j. 20/2014
z 20. jednání obecního zastupitelstva obce Nová Hradečná, konaného dne 9.7.2014 v 18.00 hod na sále
Obecního úřadu v Nové Hradečné.
Zastupitelstvo obce Nová Hradečná:
BERE NA VĚDOMÍ :
- Rozpočtového opatření RO 3/2014
- Rekapitulaci příjmů a výdajů k 31.5.2014
- Rekapitulaci hospodaření k 31.5.2014
- Výsledky kontrol v PO MŠ a PO ZŠ
SCHVALUJE :
-

20/172 –

zahájení jednání
BOD 1. – předložený program jednání
BOD 2. – komisi na přípravu usnesení ve složení :
předseda: Ing. Ševčík Jaroslav
členové: Jaromír Surala, Jana Kostelná,
BOD 3. – ověřovatele zápisu: Mgr. Svatava Rutarová, Mgr. Helena Žovincová,

-

20/174

– schvaluje zápis z 20. jednání finančního výboru ze dne 9.7.2014.
dále schvaluje:
- Dodatek č.2 k vnitřní směrnici č.3/2012 o přeceňování majetku určeného k
reálnou hodnotou
- Směrnici č. 1/2014 o evidenci majetku

-

prodeji

20/175 – prodej, pronájem a odkoupení obecních pozemků
BOD 1. – záměr obce prodat obecní pozemky parc.č. 899/1 a parc.č. 898/1 v k.ú. Nová
Hradečná.
schválilo záměr odprodat obecní parcely č. 899/1- orná půda o výměře 1125 m2 a
parcelu č.898/1 - zahrada o výměře 120 m2 obě v k.ú. Nová Hradečná za účelem
obhospodařování. Cena za prodej pozemků činí 25,-- Kč za m2 .

-

20/177

– různé
BOD 1. - VAVŘINECKÁ POUŤ 2014
1. schválilo žádost pana Finka Marcela o umístění atrakcí na Vavřinecké
pouti ve dnech 8.8.2014 a 10.8.2014 v obci Nová Hradečná.
2. schválilo pronájem části obecní par.č. 892 o výměře 1.500 m2 v k.ú. Nová
Hradečná žadateli panu Marcelu Finkovi, Schweitzerova č. 266/85, OlomoucPovel a uzavření smlouvy o pronájmu této části parcely s panem Marcelem
Finkem. Cena nájmu činí 8.000,-- Kč a je splatná jednorázově do pokladny
OÚ. Cena za vodu činí 25,--Kč/m3 . Smlouva se uzavírá na dobu určitou od
7.8.2014 do 13.8.2014 za účelem umístění atrakcí na Vavřinecké pouti
3. schvaluje pořadatele: Ing.Tomáše Müllera a Ing. Martu Novákovou a
jmenované výběrčí poplatků za užívání veřejných prostor na Vavřinecké
pouti 9. – 10.8.2014 členy zastupitelstva obce: Pavla Šobotu, Ing. Jaroslava
Ševčíka a MUDr. Marka Polácha.

4. Zastupitelstvo obce schválilo výši místního poplatku za užívání veřejných
prostor v době konání Vavřinecké pouti v r. 2014 takto:
Sobota 9.8.2014 …….….50,- Kč/m
Neděle 10.8.2014 ………100,- Kč/m
Místní prodejci oba dny konání pouti bez poplatku.
Účastníci lidového jarmarku bez poplatku.
BOD 2. - stanovení počtu členů zastupitelstva na příští volební období 2014-2018
schválilo na základě § 67 a § 68 zákona č. 128/2000Sb., o obcích 9ti (slovy
devíti) členné zastupitelstvo pro příští volební období 2014-2018 v obci Nová
Hradečná.
BOD 3. – smlouva o využití sběrného dvora obce Libina
schválilo smlouvu mezi obcí Libina a Nová Hradečná o využití sběrného dvora
obce Libina, kterou se obec Libina zavazuje umožnit fyzickým osobám s trvalým
pobytem v Nové Hradečné a osobám vlastnícím v obci Nová Hradečná objekt k
individuální rekreaci využívat sběrný dvůr obce Libina , a to v souladu se
schváleným Provozním řádem a Provozní dobou sběrného dvoru obce Libina .
Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou do 31.12.2019 s automatickou roční
prolongací.
-

20/179 – usnesení a závěr
schvaluje návrh na usnesení z 20. jednání zastupitelstva obce.

ZAMÍTÁ :

--------------------

UKLÁDÁ:

--------------------

V Nové Hradečné dne 9.7.2014.

_____________________________________
Ing. Tomáš Müller, starosta

________________________________________
Mgr. Svatava Rutarová , ověřovatel(ka) zápisu

_____________________________________
Ing. Marta Nováková

________________________________________
Mgr. Helena Žovincová , ověřovatel(ka) zápisu

