
USNESENÍ 
Z 13. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA M ĚSTYSE 

 NOVÝ HRÁDEK 
konaného dne 8.11.2007 

 
Zastupitelstvo městyse:  
 
A) PROJEDNALO : 

1. Úkoly z minulých zasedání. 
2. Rozšíření programu jednání. 
3. Obecně závazné vyhlášky. 
4. Žádost o doplacení úvěru .  
5. Dodatky ke zřizovacím listinám MŠ a ZŠ. 
6. Výměnu oken v bytech č.p. 123.  
7. Rekonstrukci náměstí a přípravu dalších akcí v následujících letech. 
8. Rozpočtová opatření. 
9. Došlou poštu. 

 
B) SCHVALUJE :  

1. Rozšíření programu jednání o následující body:  
• Projednání žádosti manželů Matějkových o odstoupení od nájemní smlouvy.  
• Žádost manželů Bohadlových o jednorázové doplacení zbývající  ceny bytu . 
• Žádost manželů Bohadlových o pronájem ohraničeného místa v půdním prostoru 
 

      2.  Smlouvu na zimní údržbu místních komunikací s panem Josefem Jelenem a pověřuje  
           starostu podpisem  této smlouvy  
      3.  Obecně závazné vyhlášky : 

•  č. 1/2007 , kterou se ruší bez náhrady vyhláška č. 5 z r. 2005 O čistotě a pořádku v obci.              
•  č. 2/2007, kterou se ruší  bez náhrady vyhláška č. 9 z r. 1994 O stanovení výše 

nájemného  z nebytových prostor. 
• č. 3/2007, kterou se ruší bez náhrady vyhláška č. 13 z r. 1995 O používání obecních 

symbolů. 
• č. 4/2007 Požární řád Městyse Nový Hrádek s platností od 01.01.2008 .  
• č. 5/2007 O stanovení systému shromažďování sběru, přepravy, třídění, využívání a 

odstraňování komunálních odpadů vznikajících na jeho KÚ  s platností od 01.01.2008. 
    4.  Žádost paní Vlasty Štěpánové o jednorázové doplacení  úvěru poskytnutého z FRB.   
    5. Dodatky  č. 1  Zřizovacích listin MŠ a ZŠ. ( viz. příloha zápisu) 
    6. Čerpání městyse z FRB ve výši 100 000, - Kč na výměnu oken ve třech bytech bytového   
        domu č.p.123. 
    7. Rozpočtová opatření č. 16/ 2007 a  č.17 /2007 (viz. příloha zápisu). 
    8. Žádost manželů Matějkových o odstoupení od smlouvy a převod jejich práv k bytu č.6 v č.p.   
        347 na paní Kamilu Prázovou.  
     9. Žádost manželů Bohadlových o jednorázové doplacení zbývající ceny bytu č. 5 v č.p. 347 ve   
         výši 355 827, 15 Kč  s tím, že částka bude zahrnuta do rozpočtu na r. 2007. 
     10. Zveřejnění záměru o pronájmu  části   půdního prostoru nad bytem č.5 v č.p. 347    
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C) BERE NA VĚDOMÍ  
 

1. Informace  pana starosty o plnění úkolů z minulých zasedání. 
( Je zadáno vypracování projektu na bytovou zástavbu na lokalitu „ Na Farách“,proběhl 
svoz nebezpečného odpadu  , ZŠ je připojena k internetu od spol. Náchod NET). 

2. Informaci pana starosty o připravovaných akcích na příští roky  
( rekonstrukce náměstí, oprava cesty na Dlouhém od Jedle k bývalé škole, zpevnění cesty 
k nově postaveným RD pod truhlárnou p. Bareše) 

3. Informaci pana starosty o probíhající výstavbě nových učeben v půdním prostoru ZŠ. 
4. Žádost o byt pana Martina Měřínského. 
5. Žádost sl.Terezy Štěpánové o sepsání Smlouvy o právu provést stavbu (jedná se souhlas 

s vybudováním vodovodní přípojky přes pozemek  městyse – hřiště MŠ a o možnost 
napojení kanalizační přípojky na ČOV, která je v majetku městyse). Napojení na ČOV 
bude umožněno za stejných podmínek, které byly schváleny na 16. zasedání zastupitelstva 
obce dne 6.11.2003 pro pana Davida Beka – to je po uhrazení částky 20 000,- Kč.   

6. Informaci FÚ o převodu výnosů převáděných do rozpočtu obcí – snížení DPH.  
7. Avízo Odboru ŽP KH kraje o přidělení dotace na lesní hospodářství ve výši 17 750,- Kč. 
8. Náměty a připomínky vzešlé z diskuse a jejich projednání na příštím zasedání ZM. 

 
 
 
 
 
 
 

Schváleno Zastupitelstvem městyse Nový Hrádek dne 8.11.2007. 
 
starosta :  _____________________       
                                  Vladimír Říha       

 
 
 

místostarosta :____________________ 
                               Olga Beková 
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