
USNESENÍ  
Z 4. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA M ĚSTYSE NOVÝ HRÁDEK 

konaného dne 31.1.2007 
 
Zastupitelstvo městyse:  

 
A) PROJEDNALO : 
 

1. Plnění úkolů z minulého zastupitelstva. 
2. Výpověď z mandátní smlouvy pana Petra Hlaváčka.  
3. Změny v zákoně o odměňování zastupitelů. 

              4.   Vyúčtování projektu Cyklobusy Orlických hor. 
              5.   Neinvestiční náklady na  žáka ZŠ.     
              6.   Návrh rozpočtu na rok 2007. 
              7.   Smlouvu o poskytnutí finančního daru mezi společností ČEZ Obnovitelné zdroje             
                    s.r.o. a městysem Nový Hrádek. 
              8.   Smlouvu o  pořádání řemeslnických trhů na náměstí 1.7.2007.                                                            
              9.   Možnost budování centrální čističky odpadních vod v N.Hrádku. 
            10.   Proplácení cestovních nákladů panu Janu Kejzlarovi  v souvislosti s promítáním 
                    filmů v kině. 
            11.  Nákup nové sekačky na sečení trávy.  
            12.  Roznášku obědů starým občanům N. Hrádku. 
                      
 
B) SCHVALUJE : 

 
1. Nezvyšovat odměny členům zastupitelstva a ponechat je v té výši v jaké byly 

schváleny na 2. zasedání ZO. 
            2.   Příspěvek na projekt Cyklobusy Orlických hor pro rok 2007 ve výši 4 500, - Kč.   

3. Neinvestiční náklady  na jednoho žáka ve výši 4000,-Kč měsíčně 
4. Schvaluje stavbu 2 VTE na kopci Šibeník v katastrálním území Nový Hrádek .                  
5. Pořádání řemeslnických trhů 1.7.2007 za částku 15 000,- Kč. 
6. Jednání pana starosty Vladimíra Říhy a pana Pavla Sobotky s firmou VAK 

Náchod ve věci vybudování centrální čističky v N. Hrádku. 
7. Proplácení cestovních nákladů panu Janu Kejzlarovi z Náchoda v souvislosti 

s promítáním filmů v místním kině. 
8. Podání žádosti na Pozemkový fond o převod pozemků p.č. 820/8; 820/11; 820/15 

a 820/16 v k.ú. Nový Hrádek do majetku Městyse Nový Hrádek            
       

 
C) NESCHVÁLILO : 
            1. Smlouvu  o poskytnutí finančního daru mezi společností ČEZ  Obnovitelné zdroje  
                s.r.o. a Městysem Nový Hrádek. 

 
D) BERE NA VĚDOMÍ  
             1.   Přehled darů a dotací poskytnutých obci v roce 2001 až 2006. 
             2.   Pravidelný úklid náměstí v pracovních dnech pracovníky určených na veřejně                    
                   prospěšné práce a zabudování pevných laviček v parku a v okolí N. Hrádku.  
             3.  Výpověď z mandátní smlouvy pana Petra Hlaváčka správce internetových  
                   stránek.  
             4.   Návrh rozpočtu na rok 2007. 
             5.   Nové projednání smlouvy o poskytnutí finančního daru mezi společností ČEZ 
                   Obnovitelné zdroje s.r.o. a Městysem Nový Hrádek  na zasedání ZM 8.2.2007. 
 
 



 
 
E) UKLÁDÁ  
              1.  Úřadu městyse zajistit používání názvu Městys od začátku roku 2007. 
              2.  Úřadu městyse, na základě dohody s majiteli bytů se základním nájemným,       
                   vybírat příspěvek k nájemnému ve výši 200,- Kč. 
              3.   Starostovi městyse dále jednat s majiteli bytů v č.p. 59 o instalaci zvonků . 

4. Starostovi městyse svolat schůzku s odborníkem na noční osvětlení budov  a 
s vybranými členy ZM ohledně osvětlení náměstí. 

5. Starostovi městyse projednat s p. Bělobrádkem  bezplatný pronájem pozemku 
        podobu 5. let a poté sepsaní nájemní smlouvy. 
6. Panu Lemfeldovi  zahájit jednání s potenciálními zájemci o spravování 

internetových stránek městyse. 
7. Starostovi městyse projednat s panem ředitelem ZŠ  možnost používat sekačku 

na trávu pro sečení v parku a v okolí kina . 
 
 
 
 
 

Schváleno zastupitelstvem městyse Nový Hrádek dne 31.1.2007 
 

 
 
 
 

starosta :  _____________________       
                              Vladimír Říha       

 
 
 
 
 
 
místostarosta :____________________ 
                          Olga Beková 
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