
USNESENÍ 
Z 10. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA M ĚSTYSE 

 NOVÝ HRÁDEK 
konaného dne 25.6.2007 

 
Zastupitelstvo městyse:  
 
 
A) PROJEDNALO : 
 

1. Plnění úkolů z minulého zastupitelstva. 
2. Nákup a rozmístění kontejnerů na tříděný odpad. 
3. Řešení úprav cest na Humenec a k obytným domům u kina 
4. Opravu mostku na Rzech   
5. Darovací smlouvu na počítačovou techniku od KH kraje. 
6. Nájemní smlouvu s NET Náchod s.r.o. 
7. Nákup pozemku p.č. 1415/3 v k.ú. N. Hrádek 
8. Prodej pozemku p.č. 1415/2 v k.ú. N. Hrádek 
9. Žádost sl. Terezy Štěpánové o vybudování příjezdové cesty . 
10. Výpomoc při pořádání řemeslnických trhů na náměsti. 
11. Žádost paní Vlasty Frimlové o přidělení bytu   
12. Smlouvu obcí a měst proti daňové diskriminaci. 
13. Závěrečný účet Obce Nový Hrádek  včetně Zprávy o výsledku přezkoumání          

      hospodaření za rok 2006 a hospodaření PO ZŠ a MŠ za rok 2006.   
              
 
 
 
B) SCHVALUJE : 

  
1. Nákup pěti pronajatých kontejnerů na tříděný odpad za 15 985,- Kč včetně DPH. 
2. Zveřejnění záměru na pronájem nebytových prostor na střeše požární zbrojnice pro 

přípojný bod bezdrátového internetu   
3. Nákup pozemku p.č. 1415/3 o výměře 184 m²  za dohodnutou cenu 1 800,- Kč.  Veškeré 

náklady spojené se sepsáním smlouvy a se zápisem vkladu do katastru nemovitostí 
hradí kupující. 

4. Prodej pozemku p.č. 1415/2 o výměře 180 m² za dohodnutou  cenu 1 800,- Kč. Veškeré 
náklady spojené se sepsáním smlouvy a se zápisem vkladu do katastru nemovitostí 
hradí kupující. 

5.  Závěrečný účet obce za rok 2006 s výhradou uvedenou ve Zprávě o výsledku 
přezkoumání hospodaření , to je  přeplacení části odměn ZO za měsíc říjen 2006 ve výši 
1440,- Kč a listopad 2006 ve výši  1320,- Kč.  Přeplatek bude vrácen do rozpočtu obce do 
31.7.2007.   
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C) BERE NA VĚDOMÍ  
 

1. Zprávu pana starosty o plnění úkolů z minulého zasedání. 
2. Opravu  cesty na Humenec v úseku pod sokolovnou     
3. Sdělení rozvodných závodů ČEZ , že v letošním roce nemají v plánu položení el. 

vedení do země od  transformátoru  u  kina  na náměstí 
4. Opravu mostku na Rzech u paní Klamtové  a omezení průjezdu vozidel těžších 

více jak 3 tuny přes mostek.  
5. Žádost  sl. Terezy Štěpánové o vybudování příjezdové cesty přes školní zahradu 

k parcele č.  40/2 v k.ú. Nový Hrádek. 
6. Žádost  paní Vlasty Frimlové o přidělení bytu     
 
 
 
 

Schváleno Zastupitelstvem městyse Nový Hrádek dne 25.6.2007 
 
 
 
 

starosta :  _____________________       
                                  Vladimír Říha       

 
 
 
 
 
 
místostarosta :____________________ 
                               Olga Beková 
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