
USNESENÍ 
 Z 21  . ZASEDÁNÍ  ZASTUPITELSTVA  M ĚSTYSE 

 NOVÝ HRÁDEK 
konaného dne 29.5.2008 

 
Zastupitelstvo městyse:  
 

A) PROJEDNALO : 
 

1. Plnění úkolů z minulého zasedání. 
2. Navýšení plateb do fondu údržby v domě č.p. 300. 
3. Nabídku na výměnu dopravního značení v obcích. 
4. Smlouvy týkající se pronájmu bytu v č.p. 64. 
5. Možnost požádat o dotaci   MAS Pohoda venkova. 
6. Žádost manželů Töglových o  odstoupení od smlouvy na byt č.1 v č.p.347. 
7. Žádost pana Holubce o koupi pozemku k.č. 1428/1 na Dolech. 
8. Žádost manželů Čermákových o vybudování příjezdové cesty k jejich domku. 
9. Návrh Závěrečného účtu městyse  za rok 2007 včetně hospodaření  ZŠ a MŠ  . 
10. Různé. 
11. Došlou poštu. 

 
    B) SCHVALUJE:  
       1. Rozšíření programu jednání o tyto body : 

• Návrh na rozdělení výsledku hospodaření za rok 2007 v  MŠ a  ZŠ  
• Odměny pro žáky MŠ a ZŠ při soutěžích v rámci dětského dne 
• Použití výtěžku z výherního hracího automatu.  

       2.  Vložení pozemků p.č.526/2;531/5;1593/1;1593/2;1593/4;1610;1632/1 a1645/4    vše  
             v k.ú. Nový Hrádek  do hospodaření DSO Region Novoměstsko za účelem realizace  
             projektu „Zvýšení bezpečnosti dopravního provozu na území členských obcí DSO Region  
             Novoměstsko“ s tím, že na těchto pozemcích dojde ke změně stávajícího dopravního  
             značení na reflexní dopravní značení.   

3. Nájemní smlouvu na byt v domě Mikrobiologického ústavu č.p. 64 v Hradní ulici mezi 
      městysem a MBÚ. Dále schvaluje podnájemní smlouvu mezi paní Vogelovou a městysem   
      včetně nájemného ve výši 6500,-Kč měsičně s tím, že   smlouvy mohou být každé čtvrtletí  
      prodlužovány. Přitom od 1.11.2008 bude nájemné činit 3000 Kč/měs. Zároveň pověřuje   
      starostu k podpisu obou smluv.  
4. Odstoupení manželů Tölgových od smlovy k bytu č.1 v č.p. 347 a převedení veškerých  

             práv a povinností na  manžele Škodovy. 
5. Podání žádosti na Krajský úřad KH kraje o přezkoumání hospodaření za rok 2008. 
6. V souladu s § 30 a § 32 z.č. 250/2004 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů 

rozdělení hospodářského výsledku příspěvkových organizací za rok 2007 takto:  
             Základní škola,Nový Hrádek – zisk ve výši                               575,15 Kč 

                                                  příděl do fondu odměn             100,--   Kč 
                                                  příděl do rezervního fondu       475,15  Kč   
Mateřská škola Nový Hrádek – zisk ve výši                            5 602,79 Kč 
                                                   příděl do fondu odměn             500,--  Kč 
                                                   příděl do rezervního fondu    5 102,79 Kč  
  

7. Finanční příspěvek na odměny při  soutěžích v rámci Dětského dne dětem v MŠ  a v ZŠ  
ve výši 20,- Kč na jednoho žáka . 

8. Použití výtěžeku  z výherního hracího automatu na výstavbu nových učeben v půdním 
prostoru ZŠ. 
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      9.    Příspěvek DSO Region Orlické hory ve výši 500,- Kč na spolufinancování projektu   
            „Cyklobusy Orlických hor 2008“ 
 
 
C) BERE NA VĚDOMÍ  
 

1. Informaci pana starosty o plnění úkolů z minulých zasedání. 
2. Informaci pana starosty o navýšení plateb do fondu údržby v domě č.p.300. 
3. Zprávu (č.j. 405/ 2008) MAS Pohoda venkova o přidělení dotace a možnost podání 

žádostí jednotlivých obcí o dotaci po vyhlášení výzvy  v srpnu až  září 2008.  
4. Žádost manželů Čermákových o vybudování přístupové cesty k jejich domku. 

Zastupitelé se seznámí osobně se stavem a na příštím zasedání žádost podrobně 
projednají.  

5. Seznámení s došlou poštou. 
6. Informaci starosty o dočasném umístění dětí MŠ Česká Čermná v MŠ Nový Hrádek 

v měsících červenec a srpen 2008. 
7. Náměty a připomínky vzešlé z diskuse. 

 
Schváleno Zastupitelstvem městyse Nový Hrádek dne 29.5.2008 
 
 
 
 
 
 
starosta :  _____________________                 místostarosta :____________________ 

                  Vladimír Říha                                                                           Olga Beková 
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