
USNESENÍ 
 Z 24  . ZASEDÁNÍ  ZASTUPITELSTVA  M ĚSTYSE 

 NOVÝ HRÁDEK 
konaného dne 11.9.2008 

Zastupitelstvo městyse:  
A) PROJEDNALO : 

 
1. Plnění úkolů z minulého zasedání. 
2. Nákup pozemku na otočku v ulici Pod vodojemem. 
3. Dokončení komunikace k 18 bytovým jednotkám u kina. 
4. Podání žádosti o dotaci na MAS Pohoda venkova. 
5. Rozpočet kina a hrací profil kina. 
6. Žádosti o změnu v ÚP. 
7. Žádost o odprodej pozemku na Dlouhém. 
8. Žádost MS Českého červeného kříže o finanční příspěvek. 
9. Další body dle Zápisu kontroly plnění usnesení zastupitelstva. 
10. Žádost ředitele ZŠ o navýšení provozních nákladů. 
11. Výpověď smlouvy p. Martince na převzetí skleněného odpadu. 
12. Vyhlášku o zákazu spalování rostlinných materiálů. 
13. Smlouvu mezi Telefonica O2 a městysem. 
14. Smlouvu mezi ČEZ Distribuce a.s. a městysem. 
15. Rozpočtová opatření červen – září 2008 
16. Došlou poštu. 

 
    B) SCHVALUJE:  
       1. Program jednání a rozšíření programu o následující body : 

• Žádost ředitele Základní školy v Novém Hrádku o navýšení provozních nákladů. 
• Výpověďsmlouvy pana Martince na převzetí skleněného odpadu. 
• Vyhláška o zákazu spalování rostlinných zbytků. 
• Smlouva s Telefonica O2 a ČEZ Distribuce a.s. 
• Rozpočtová opatření červen – září 2008 

       2.   Nákup pozemku pro výstavbu komunikace a otočky v ulici Pod vodojemem za cenu  
             100,- Kč/m². ( jedná se o pozemek manželů Drašnarových p.č. 450/10 o výměře 7 m²).  
             Náklady spojené s převodem a zápisem do KN hradí městys. 

3. Vyasfaltování cest ke 3 bytovým domům u kina a schválilo uhradit náklady s tím spojené 
z rozpočtu městyse.  

4. Podání žádosti o dotaci na MAS Pohoda venkova na první výzvu pro r. 2009. Bude žádáno 
o dotaci  na vybudování zpevněných ploch kolem kina, chodníku a bezbariérového 
přístupu do kina, vybudování nového stanoviště kontejnerů. 

5. Úpravu rozpočtu místního kina a zároveň schvaluje hrací profil kina     
6. Stanoví prodejní cenu pozemku v majetku městyse p.č.223/2 v k.ú.  Dlouhé za částku 

250 000,- Kč a pověřuje starostu k jednání s panem Niklem a ostatními zájemci     
7. Poskytnutí finančního příspěvku MS Českého Červeného kříže v max. výši 6000,- Kč na 

výdaje při setkání se zasloužilými dárci krve. 
8. Navýšení provozních nákladů Základní školy o 50 000,- Kč. 
9. Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene mezi Telefonica O2 Czech 

Republic a Městysem Nový Hrádek a pověřuje starostu k podpisu této smlouvy. 
10. Smlouvu mezi ČEZ Distribuce a.s. a Městysem Nový Hrádek o zřízení věcného břemene 

na pozemku p.č. 455/9 a 1608/2  a pověřuje starostu podpisem smlouvy. 
11. Rozpočtová opatření červen – září 2008 
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C) NESCHVÁLILO  
 

1. Vydání veřejné vyhlášky o zákazu spalování rostlinných materiálů. 
 

 
D) BERE NA VĚDOMÍ  
 

1.  Informaci pana starosty o plnění úkolů z minulého zasedání. 
2.  Podání tří žádostí o změnu ÚP na úřad městyse ve stanoveném termínu. 
3.  Účast p. Miloše Langra na jednání s  pracovníky z DI v Náchodě ohledně instalace  
      značek   
4.  Projednání bodů č. 14., 16. a 18. ze Zápisu o provedené kontrole usnesení zastupitelstva  
     na  příštích zasedáních ZM. 
5.  Řešit instalaci uvítací tabule na příjezdu od Rokole po vyasfaltování silnice. 
6.  Zprávu p. starosty ohledně parkování kamionů o víkendech na náměstí. 
7. Výpověď ze smlouvy od firmy pana Martince na převzetí tříděného skleněného odpadu.  
    A  zároveň bere na vědomí zahájení  jednání městyse s novými odběrateli. 
8. Došlou poštu. 
9. Informace a náměty vzešlé z diskuse. 
 
 
 

 
   
 
Schváleno Zastupitelstvem městyse Nový Hrádek dne 11.9.2008 
 
 
 
 
 
 
starosta :  _____________________                 místostarosta :____________________ 

                  Vladimír Říha                                                             Olga Beková 
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