
USNESENÍ 
 Z 50 . ZASEDÁNÍ  ZASTUPITELSTVA  M ĚSTYSE 

 NOVÝ HRÁDEK 
konaného dne 6.5.2010 

Zastupitelstvo městyse:  
A) PROJEDNALO  : 

1. Žádost občanů o opravu místní komunikace. 
2. Možnosti řešení dalších úprav komunikací. 
3. Rekonstrukci stávající kanalizace v délce 50m v Sokolské ulici. 
4. Přidělení uvolněných bytů. 
5. Nákup křovinořezu. 
6. Neinvestiční náklady na žáky v MŠ. 
7. Možnost čerpání nového úvěru ze Státního fondu rozvoje bydlení. 
8. Pořádání trhů a dalších akcí o pouti. 
9. Další provoz kina. 
10. Přípravu projektu spolupráce „Zdraví je náš společný cíl“. 
11. Dohodu o partnerství k projektu „Zavádění eGovernmentu v ORP Náchod. 
12. Došlou poštu. 

 
 B) SCHVALUJE:  

1. Program jednání a jeho rozšíření o následující body: 
� Příprava projektu spolupráce „ Zdraví je náš společný cíl“. 
� Dohoda o partnerství  k projektu „Zavádění eGovernmentu v ORP Náchod“. 

2. Opravu místní komunikace v Hradní ulici. Opravu provede firma Pozemní stavitelství 
Karel Špelda. 

3. Přidělení obecního bytu č.2 v č.p.59. Zároveň schvaluje výši nájemného 1 443,- Kč 
měsíčně. 

4. Přidělení obecního bytu č. 9 v č.p. 59 , po jeho vyklizení předchozím nájemníkem. 
Nájemné již bylo stanoveno k 1.1.2010 a přejde ve stejné výši na nového nájemníka. 

5. Nákup křovinořezu pro potřeby městyse do celkové částky 19 000,- Kč. 
6. Ve funkci vedoucího kina paní Janu Ptáčkovou. 
7. Zapojení městyse Nový Hrádek do projektu „Zdraví je náš společný cíl“. 
8. Dohodu mezi ORP Náchod a Městysem Nový Hrádek o partnerství k projektu „Zavádění 

eGovernmentu v ORP Náchod“. 
 
  C) BERE NA VĚDOMÍ :  

1. Zprávu pana starosty o plnění úkolů z minulého zasedání. 
2. Řešení a další postup v opravě místních komunikací. 
3. Zaregistrování žádosti o dotaci k rekonstrukci části kanalizace v ulici Sokolská. 
4. Odložení projednání neinvestičních nákladů na žáky  mateřské školy na příští zasedání a 

pověřuje pana starostu připravit pro jednání počet dětí, kterých by se týkalo vybírání 
poplatků. 

5. Nabídku na čerpání nového úvěru z Fondu rozvoje bydlení a opětovné projednání tohoto 
bodu na srpnovém zasedání. 

6. Informace pana starosty o připravovaných akcích o pouti. 
7. Došlou poštu. 
8. Návrhy a připomínky, které zazněly v diskusi. 

 
Schváleno Zastupitelstvem městyse Nový Hrádek dne 6.5.2010 
 
 
starosta :  _____________________                 místostarosta :____________________ 

                  Vladimír Říha                                                             Olga Beková 
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