
USNESENÍ 
 Z 26  . ZASEDÁNÍ  ZASTUPITELSTVA  M ĚSTYSE 

 NOVÝ HRÁDEK 
konaného dne 13.11.2008 

 
Zastupitelstvo městyse:  
 
 

A) PROJEDNALO : 
 

1. Rozšíření programu jednání o 5 bodů. 
2. Plnění úkolů z minulého zasedání. 
3. Změnu pravidel čerpání úvěru z FRB. 
4. Žádost o úvěr z FRB. 
5. Prodej ponorného kalového čerpadla. 
6. Přeúčtování nákladů ČOV v r. 2009 . 
7. Přidělení obecního bytu v č.p. 123. 
8. Cenu za zimní údržbu místních komunikací. 
9. Žádost  o vybudování příjezdové cesty. 
10. Tisk nových vstupenek na filmová představení v kině. 
11. Zateplení stropů v přístavbě ZŠ. 
12. Různé. 

 
   
 
  B) SCHVALUJE :  
 
       1.  Program jednání a rozšíření programu o následující body : 

• Podání žádosti o nadační příspěvek na Nadaci ČEZ. 
• Žádost manželů Marešových o odkoupení pozemku. 
• Příprava žádostí o dotaci z Programu obnovy venkova. 
• Darovací smlouva od KH kraje. 
• Rozpočtové opatřeni. 

2. Změnu pravidel stanovených obcí Nový Hrádek pro čerpání úvěru z FRB týkající se oprav 
malého rozsahu a pověřují starostu podpisem Dodatku č.1.   

3. Úvěr z FRB   ve výši 30 000,- Kč  
4. Prodej ponorného kalového čerpadla za cenu 13 000,- Kč. 
5. Přeúčtování nákladů ČOV v  r. 2009 ve výši 10,- Kč/m³ pro občany a organizace napojené 

na čističku. 
6. Přidělení bytu č. 3 v domě č.p. 123 v Rokolské  ulici na dobu určitou do 30.4. 2009    
7. Pověření starosty k jednání o zimní údržbě místních komunikací a schvaluje  cenu 

k jednání  560,- Kč za 1 hodinu + 19% DPH a pověřuje starostu podpisem smlouvy. 
8. Schvaluje ponechat ulici Náchodská pro domy čp. 298, 299 a novostavbu rod.domu .  
9. Podání žádosti o nadační příspěvek na Nadaci ČEZ  ve výši 800 tis.Kč. Bude žádáno o 

příspěvek na vybudování zpevněných ploch kolem kina, chodníku a bezbariérového 
přístupu a vybudování nového stanoviště pro kontejnery na tříděný odpad – název projektu 
„Nechceme skákat přes kaluže“. 

10. Přijetí daru ve výši   50 000,- Kč od KH kraje. Jedná se o převedení půjčky (na  
vypracování žádosti o dotaci) na dar. 

11. Rozpočtové opatření č. 14/2008  (viz. příloha zápisu).  
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C) NESCHVALUJE.  
 

1. Žádost o vybudování příjezdové cesty přes zahradu MŠ. Zastupitelé navrhli posoudit 
možnost vybudování cesty rozšířením stezníku k čističce u Panské stráně. 

 
 
D) BERE NA VĚDOMÍ  
 

1. Zprávu pana starosty o plnění úkolů z minulých zasedání.      
2. Jmenování inventarizační komise ve složení: předseda Ing. A. Mach, členové Marie 

Hloušková, Irena Fišerová, Miloš Langr. 
3. Tisk nových vstupenek na filmová představení v kině. 
4. Provedení zateplení stropů na půdě  v přístavbě ZŠ. 
5. Žádost na odkoupení části pozemku st.p.č.56.a pověřuje starostu k projednání možnosti 

napojení kanalizace na ČOV.    
6. Došlou poštu. 
7. Náměty a připomínky vzešlé z diskuse. 

   
 
 
 
 
Schváleno Zastupitelstvem městyse Nový Hrádek dne 13.11.2008 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
starosta :  _____________________                 místostarosta :____________________ 

                  Vladimír Říha                                                             Olga Beková 
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