
USNESENÍ 
 Z 20  . ZASEDÁNÍ  ZASTUPITELSTVA  M ĚSTYSE 

 NOVÝ HRÁDEK 
konaného dne 28.4.2008 

 
Zastupitelstvo městyse:  
 

A) PROJEDNALO : 
 

1. Kontrolu úkolů z minulého zasedání. 
2. Vyměření a opravu napojení cesty na Smrčinu. 
3. Veřejnou zakázku malého rozsahu. 
4. Prodej pozemků p.č. 842 a 846. 
5. Nabídku fy. Donaj na výměnu oken v bytě č. 1  v č.p. 123  
6. Stanovisko Agentury ochrany přírody a krajiny ČR ke stavu starých stromů u kostela. 
7. Nabídku divadelního představení. 
8. Došlou poštu. 
9. Různé. 

 
    B) SCHVALUJE:  
       1. Rozšíření programu jednání o tyto body : 
                   - Projednání odměny pro správce internetových stránek. 
                   - Nákup digitálního fotoaparátu pro potřeby městyse. 
       2.  Vyhlášení zakázky malého rozsahu „ PD zástavby lokality Na Farách“.    
       3.   Pověření starosty městyse jednáním se zájemci o pozemek p.č. 842 a 846 v k.ú. Nový   
             Hrádek za cenu 35,-Kč/m² + úhradu nákladů na rozměření a převod v KN. 

4. Čerpání úvěru z   FRB na výměnu oken v bytě č.1 v č.p. 123,Rokolská ulice. 
5. V rámci uzavřené Dohody o provedení práce proplacení odměny ve výši 3000,- Kč panu 

Holinkovi za přípravu stránek pro soutěž „Zlatý erb“, za účast na vyhlášení a za prezentaci 
obce. 

6. Nákup digitálního fotoaparátu pro potřeby městyse do výše 5000,- Kč. 
                  

           
C) BERE NA VĚDOMÍ  
 

1. Informaci pana starosty o plnění úkolů z minulého zasedání. 
2. Vyjádření Agentury ochrany přírody a krajiny ČR ke stavu starých stromů u kostela a 

souhlasí s návrhem vše řešit v období vegetačního klidu. 
3. Nabídku divadelního souboru Severka z Olešnice v Orl. horách na uspořádání 

divadelního představení v místním kině zdarma. Pověřuje p. Lemfelda aby dojednal 
konkrétní termín. 

4. Informaci pana starosty o připravovaných kulturních akcích o pouti na Novém Hrádku.  
5. Seznámení s došlou poštou. 
6. Náměty a připomínky, které zazněly v diskusi. 

 
Schváleno Zastupitelstvem městyse Nový Hrádek dne 28.4.2008 
 
 
 
starosta :  _____________________                 místostarosta :____________________ 

                  Vladimír Říha                                                                           Olga Beková 
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