
USNESENÍ 
Z 9. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA M ĚSTYSE 

 NOVÝ HRÁDEK 
konaného dne 31.5.2007 

 
Zastupitelstvo městyse:  

 
 

A) PROJEDNALO : 
 

1. Plnění úkolů z minulého zastupitelstva. 
2. Žádost paní Mudr. Šimanové o odkoupení části pozemku v majetku městyse. 
3. Vyřešení pěšiny na Doly, která vede po pozemku sl. Šmídové 
4. Možnost posunutí dvou  garáží v Klainové ulici ( u Písnika). 
5. Obnovení původní cesty na „Humenec“v prostoru za sokolovnou 
6. Odkoupení části pozemků manželů Vančurových a Sobotkových z důvodu položení 

vodovodního potrubí. 
7. Novou směrnici pro poskytování cestovních náhrad. 
8. Příspěvek na nákup dataprojektoru pro ZŠ Nový Hrádek 
9. Provoz MŠ a ZŠ od 1.1.2008 
10. Návrh závěrečného účtu městyse za rok 2006 a jeho zveřejnění. 
11. Přijetí dotací  z programů Královéhradeckého kraje 
12. Návrh na řešení zimní údržby místních komunikací 
13. Konečnou verzi nájemní smlouvy s panem MUDr. Bělobrádkem  
14. Došlou poštu 
15. Změnu členů povodňové komise 
16. Výměnu oken v č.p. 300 
17. Odměňování  správce internetových stránek. 
18. Podněty a návrhy vzešlé z diskuse. 

 
 

                     
B) SCHVALUJE : 

  
1. Rozšíření programu o body : 

- Změna členů povodňové komise. 
- Výměna oken v bytech  č.p. 300. 
- Projednání smlouvy s novým správcem internetových stránek . 

2. Nákup pozemku p.č.1415/3 a záměr prodeje pozemku p.č. 1415/2.  
3. Sepsání smlouvy o budoucí smlouvě kupní na část pozemku p.č. 454/2 a část pozemku 

p.č. 454/5 z důvodu položení vodovodního potrubí. 
4. Směrnici pro poskytování cestovních náhrad. 
5. Příspěvek na nákup dataprojektoru pro ZŠ ve výši 40 000, - Kč. 
6. Přijetí dotace z POV KHK ve výši 400 000, - Kč na akci  „ Vestavba nových učeben 

v půdním prostoru ZŠ I. etapa“ a pověřuje starostu podpisem smlouvy. 
7. Přijetí dotace z drobného programu KHK ve výši 182 000,- Kč na akci „ Víceúčelové 

sportovní hřiště pro veřejnost u ZŠ Nový Hrádek – oprava oplocení a opěrné zdi, jižní 
část II. etapa“ a pověřuje starostu podpisem smlouvy. 

8. Přijetí daru ve výši 9 000,- Kč dle smlouvy od Nadačního fondu Zdeňky Horníkové 
9. Sepsání nové nájemní smlouvy s p. MUDr. Bělobrádkem a pověřuje starostu k podpisu 

této smlouvy. 
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10. Členy povodňové komise pana Miroslava Horáka a Josefa Hánla výměnou za 

Ferdinanda Gryma a Jiřího Přibyla. 
11. Vyplacení odměny ve výši 3 000,- Kč webmasterovi za celkovou změnu vzhledu 

internetových stránek městyse. 
12. Čerpání z fondu rozvoje bydlení na výměnu oken v bytech č.p.300 do výše 150 000, -Kč. 

 
C) BERE NA VĚDOMÍ  

1. Zprávu pana starosty o plnění úkolů z minulého zasedání. 
2. Žádost paní MUDr. Šimanové o odkoupení části pozemku v majetku městyse 

k zajištění přístupové cesty k domu č.p. 119 
3. Ustanovení skupiny zastupitelů ve složení Jaroslav Rázl, Antonín Mach, Vladimír 
Říha k projednání možnosti posunutí garáží v Klainové ulici a posouzení 
možnosti obnovit původní cestu na „ Humenec“ v prostoru za sokolovnou. 

4. Projednání možného sloučení ZŠ a MŠ  do jedné příspěvkové organizace na 
některém dalším zasedání ZM. 

5. Informaci paní Hlouškové o návrhu závěrečného účtu za rok 2006. 
6. Návrh řešení zimní údržby místních komunikací s tím, že konečná verze bude 

projednána na některém z příštích zasedání ZM. 
7. Žádost Jeronýma a Aleny Holých o  řešení problému s vjezdem z Hradní ulice do 

cesty pod mateřskou školou. Bude řešeno osazením dopravního značení zákaz 
stání. 

8. Žádosti o změnu územního plánu Ing. Romana a Lady Grymové, pana Jiřího 
Hartmana a Ing. Vratislava  a Martiny Marešových. 

 
 
 
 
 

Schváleno Zastupitelstvem městyse Nový Hrádek dne 31.5.2007 
 
 
 
 

starosta :  _____________________       
                                  Vladimír Říha       

 
 
 
 
 
 
místostarosta :____________________ 
                               Olga Beková 
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