
USNESENÍ  
Z 2. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE NOVÝ HRÁDEK 

konaného dne 30.11.2006 
Zastupitelstvo obce:  

 
a) PROJEDNALO: 
 

1. Kontrolu zápisu a usnesení z minulých zasedání ZO. 
2. Změny v jednacím řádu 
3. Nové vedení kina 
4. Návrh na Vestavbu nových učeben v půdním prostoru ZŠ Nový Hrádek 
5. Určení jednotlivých zástupců obce v regionech 
6. Složení inventarizační komise 
7. Došlou poštu a případné žádosti o finanční dotace 
8. Vydání souhlasu ke stavbě VE 

 
b) BERE NA VĚDOMÍ : 
  

1. Informace pana starosty Říhy o stavu plnění uložených úkolů z minulých 
zasedání ZO.  

2. Jednání s p.Petrem Řehákem a Janem Kejzlarem o promítání filmů v kině. 
3. Zvýšení vstupného v kině na vybrané filmy. 
4. Složení komise k provedení inventarizace majetku : Ing.Antonín Mach – 

předseda, Ing.Pavel Sobotka, Irena Fišerová, Miloš Langr – členové komise 
5. Náměty a připomínky občanů a zastupitelů vzešlé z diskuse. 

 
c) SCHVALUJE: 
 

1. Jednací řád Zastupitelstva obce Nový Hrádek 
2. Do funkce vedoucího kina pana Milana Cháru 
3. Předání žádosti na vypracování cenové nabídky na projektovou dokumentaci - 

Vestavba nových učeben v půdním prostoru ZŠ Nový Hrádek - minimálně dvěma 
firmám. 

4. Jako zástupce v DSO Region Orlické hory, v Euroregionu Glacensis a v MAS 
Pohoda venkova  pana Zdeňka Drašnara a jeho náhradníka Vladimíra Říhu 
Jako zástupce v DSO Novoměstsko Vladimíra Říhu a zástupce Olgu Bekovou. 

5. Proplácení jízdních nákladů panu Drašnarovi  v souvislosti  s jeho čiností  
aktivisty FV a zástupce v uvedených regionech.  

6. Ceny známek jak celoročních, tak jednorázových  na svoz komunálního odpadu  
       v uvedené výši (viz zápis). 
7. Podání žádosti na Kulturní a sportovní nadaci města Náchoda na akci 

„Hrádouský  advent 2006“ a nákup dárků pro děti na tyto akce do 3 000,- Kč. 
8. Podání žádosti do Programu obnovy venkova 2007 na Vestavbu nových učeben 

v půdním prostoru ZŠ Nový Hrádek. 
9. Přihlášení projektu „Hrádouská vařečka – 25. ročník tradi čního pochodu česko-

polským příhraničím“ do fondu mikroprojekt ů INTERREG IIIA s tím, že 
celkové náklady na přípravu a realizaci projektu ve výši 150 000,- Kč budou 
hrazeny z rozpočtu obce na rok  2007. 

10. Úpravu rozpočtu školy, který bude povýšen o částku 25 500,-Kč z prostředků 
obce. 

11. Sepsání a podpis Dodatku nájemní smlouvy na užívání nebytových prostor pro 
výdejnu léků s nájemným 3 500,-Kč za rok na dobu 5 let tj.do 31.12.2011. 
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12. Odložení hlasování o vydání souhlasu ke stavbě VE na Novém Hrádku 
13. Uskutečnění schůzky všech členů zastupitelstva  se zástupci společnosti ČEZ 

Obnovitelné zdroje s.r.o.  
 
 

 
 
 
 

Schváleno Zastupitelstvem obce Nový Hrádek dne 30.11.2006 
 

 
 
 
 

starosta :  _____________________       
                              Vladimír Říha       

 
 
 
 
 
 
místostarosta :____________________ 
                          Olga Beková 
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