
USNESENÍ 
 Z 27  . ZASEDÁNÍ  ZASTUPITELSTVA  M ĚSTYSE 

 NOVÝ HRÁDEK 
konaného dne 15.12.2008 

 
Zastupitelstvo městyse:  
 
 

A) PROJEDNALO : 
 

1. Rozšíření programu jednání o 2 body. 
2. Plnění úkolů z minulého zasedání. 
3. Ceny svozových známek na r. 2009 
4. Přidělení bytu v domě č.p.102. 
5. Úpravu povrchu hřiště u ZŠ  a podání žádosti o dotaci z programu KH kraje.  
6. Smlouvu o smlouvě budoucí se spol. ČEZ . 
7. Vybavení kina PC sestavou pro tisk vstupenek. 
8. Mandátní smlouvu CEP. 
9. Rozpočtová opatření. 
10. Podání žádosti o dotaci z POV . 
11. Výši příspěvků na stravování zaměstnancům městyse. 
12. Došlou poštu. 
13. Různé. 

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

• Žádost o dotaci na opravu hřbitovní zdi z POV. 
• Příspěvky na stravování zaměstnancům městyse. 

2. Ceny známek za svoz komunálního odpadu firmou Marius Pedersen takto :  
                                         42. svozů   -   cena známky :  2 298,- Kč 
                                  26. svozů                                 1 469,- Kč 
                                  21. svozů                                 1 199,- Kč 
                                  13. svozů                                    757,- Kč 
                                  cena jednorázové známky na r. 2009  je  70,- Kč 
 

3. Přidělení obecního bytu v č.p. 102  na dobu neurčitou. 
4. Povrch hřiště u ZŠ s umělým trávníkem a podání žádosti o dotaci z programu KH kraje. 
5. Smlouvu o smlouvě budoucí se spol. ČEZ  na uložení el. vedení do země podél Velosu 

směrem k Drašnarovým a pověřuje starostu podpisem smlouvy. 
6. Nákup počítačové sestavy včetně softwaru pro potřeby městyse do výše 20 000,- Kč .  
7. Mandátní smlouvu mezi CEP a Městysem Nový Hrádek na poradenskou činnost, 

vypracování žádosti o dotaci a zajištění řízení a závěrečného vyhodnocení za částku 
195 000,- Kč + DPH. Bude žádáno o dotaci na opravu náměstí, chodníků, kašny a cesty 
podle Velosu a za kinem náklady ve výši cca 5.500.000,-Kč. Zároveň pověřuje starostu 
podpisem smlouvy. 

8. Rozpočtová opatření      
9. Podání žádosti o dotaci z POV na akci „ Oprava hřbitovní zdi – délka 24 bm – V.etapa“ 

náklady ve výši 153.449,- Kč 
10. Změnu příspěvků na stravování zaměstnanců městyse takto: 

             sociální fond 13,- Kč ; pracovník 23,- Kč; zaměsnavatel 24,- Kč . 
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C) BERE NA VĚDOMÍ  
 

1. Zprávu pana starosty o plnění úkolů z minulých zasedání.      
2. Informaci pana starosty o připravované smlouvě s ČEZ vybudování el. přípojek k RD 

v lokalitě Na Farách. 
3. Žádost o přidělení dvou pracovníků z ÚP  pro potřeby městyse.  
4. Informaci z MAS Pohoda venkova o změně výběrového řízení ve kterém byla žádost N. 

Hrádku zařazena jako druhý náhradník. Po vyřazení dvou žádosti komisí SZIF se N. Hrádek 
dostal do konečného výběru uchazečů.. 

5. Informaci pana starosty o ukončení stavebních prací v půdní vestavbě ZŠ  a termínu kontrolní 
prohlídky stavby, který je stanoven na 18.12.2008. 

6. Došlou poštu. 
7. Náměty a připomínky vzešlé z diskuse. 

   
 
 
 
 
Schváleno Zastupitelstvem městyse Nový Hrádek dne 15.12.2008 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
starosta :  _____________________                 místostarosta :____________________ 

                  Vladimír Říha                                                             Olga Beková 
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