
USNESENÍ 
 Z 51 . ZASEDÁNÍ  ZASTUPITELSTVA  M ĚSTYSE 

 NOVÝ HRÁDEK 
konaného dne 27.5.2010 

Zastupitelstvo městyse:  
A) PROJEDNALO  : 

1. Možnost řešení přístupové komunikace na Končinách. 
2. Návrh závěrečného účtu za rok 2009. 
3. Podání žádosti o přezkoumání hospodaření USC za rok 2010. 
4. Přijetí dotace z Programu obnovy venkova 2010 na akci „Pod Vodojemem II.etapa“. 
5. Prodej vodovodu a kanalizace Na Farách. 
6. Smlouvu o partnerství v projektu MAS Pohoda venkova. 
7. Program návštěvy hodnotitelské komise   soutěže Vesnice roku 2010. 
8. Další postup v řešení otočky v Bukovci. 
9. Přidělení obecního bytu. 
10. Účast delegáta na valné hromadě VaK Náchod a.s.. 

  
B) SCHVALUJE:  

1. Program jednání a jeho rozšíření o následující body: 
• Otočka v Bukovci – další postup v řešení. 
• Přidělení obecního bytu. 
• Schválení delegáta na valnou hromadu VaK Náchod a.s. 

2. Podání žádosti o přezkoumání hospodaření městyse za rok 2010 na Krajský úřad KH 
kraje. 

3. Přijetí dotace z POV ve výši 400 000,- Kč na akci „ Pod Vodojemem II.etapa“.   
4. Prodej nepotřebných dlažebních kostek za cenu 6,- Kč za jednu kostku. 
5. Projednání možného odprodeje vodovodního a kanalizačního vedení v majetku městyse 

akciové společnosti VaK Náchod a.s.. 
6. Smlouvu o partnerství v projektu MAS Pohoda venkova „Zdraví je náš společný cíl“.      

Zároveň pověřuje starostu podpisem smlouvy. 
7. Zmocnění Ing. Pavla Sobotky na valnou hromadu VaK Náchod a.s.. 

 
 C) BERE NA VĚDOMÍ :  

1. Zprávu pana starosty o plnění úkolů z minulých zasedání. 
2. Možné řešení příjezdové komunikace na Končiny a pověřuje starostu k vyvolání jednání 

mezi majiteli pozemků po kterých vede přístupová cesta. Zastupitelé doporučují 
k jednání přizvat Ing. Beránkovou ze stavebního odboru v Náchodě. 

3. Návrh závěrečného účtu za rok 2009 a jeho zveřejnění na internet. stránkách a na úřední 
desce. 

4. Program návštěvy hodnotitelské komise soutěže Vesnice roku 2010. 
5. Vyvolání dalšího jednání ohledně otočky v Bukovci za přítomnosti paní Sterzingerové a 

Ing. Beránkové ze stavebního odboru v Náchodě. 
6. Nabídnout obecní byt zájemcům v pořadí             
7. Došlou poštu. 
8. Náměty, návrhy a připomínky, které zazněly v diskusi. 

 
Schváleno Zastupitelstvem městyse Nový Hrádek dne 27.5.2010 
 
 
starosta :  _____________________                 místostarosta :____________________ 

                  Vladimír Říha                                                             Olga Beková 
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