
USNESENÍ 
 Z 31  . ZASEDÁNÍ  ZASTUPITELSTVA  M ĚSTYSE 

 NOVÝ HRÁDEK 
konaného dne 26.2.2009 

 
Zastupitelstvo městyse:  
 

A) PROJEDNALO : 
 

1. Program jednání a jeho rozšíření o další body: 
      ● Pojistná smlouva budovy ZŠ včetně vestavby v půdním prostoru 
      ● Platby mimo rozpočet 
      ● Smlouva o budoucí smlouvě za uložení zemního kabelu spol. Telefónica O2 
      ● Zprávu   inventarizační komise 
2. Kontrolu zápisu a plnění úkolů z minulých zasedání. 
3. Rozpočet městyse na r. 2009. 
4. Záměr otevření revolvingového úvěru.. 
5. Žádosti o změnu č. 3 Územního plánu. 
6. Třídění odpadů, nebezpečný odpad . 
7. Rozpočet na rok 2009 DSO Region Novoměstsko  
8. Rozpočet na rok 2009 DSO Region Orlické hory. 
9. Prominutí poplatku za malý zdroj zněčišťování ovzduší 
10. Smlouvu o zřízení věcného břemene s ČEZ Distribuce.  
11. Upgrade pracoviště CZECH Point a žádost o dotaci. 
12. Pojistnou smlouvu na budovu ZŠ včetně vestavby v půdním prostoru. 
13. Platby mimo rozpočet. 
14. Smlouvu o budoucí smlouvě s Telefonica O2. 
15. Různé 
16. Došlou poštu.. 

 
  B) SCHVALUJE :  
 

1. Program jednání a rozšíření programu o následující body : 
• Pojistná smlouva budovy ZŠ včetně půdní vestavby. 
• Plateby mimo rozpočet. 
• Smlouva o budoucí smlouvě za uložení zemního kabelu spol.Telefónica O2. 
• Zprávu  inventarizační komise. 

2. Rozpočet městyse Nový Hrádek na rok 2009: příjmy ve výši 11 511,74 tis.Kč, výdaje ve 
výši 11 963,88 tis. Kč a financování tř. 8 ve výši 452,14 tis.Kč   

3. Záměr otevření revolvingového úvěru a pověření pana starosty a Ing. Pavla Sobotky 
  jednáním v bance. 

4. Změnu č.3 ÚP městyse Nový Hrádek s tím, že žádost manželů Marešových bude z této 
změny vyjmuta. 

5. Odvoz nebezpečného odpadu pro občany, chataře a chalupáře v roce 2009 zdarma. 
6. Rozpočet DSO Region Orlické hory na rok 2009. 
7. Rozpočet DSO Region Novoměstsko na rok 2009. 
8. Prominutí poplatku za malý zdroj znečišťování ovzduší  SBD Náchod  . 
9. Smlouvu s ČEZ Distribuce o zřízení věcného břemene na částku 1500,- Kč a pověřuje 

starostu k podpisu smlouvy. 
   10. Podmínky Rozhodnutí o poskytnutí dotace v rámci Integrovaného operačního programu pro     
          prioritní osu 2, oblast intervence 2.1 „eGovernment v obcích – CzechPOINT“ a   Smlouvu   
          s Městem Náchodem o poskytování služeb eGON centra za cenu nepřevyšující částku  
          3000,- Kč a pověřuje starostu podpisem smlouvy.  
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 11.  Pojistnou smlouvu s Českou pojišťovnou  na pojištění budovy a vybavení ZŠ včetně půdní    
        vestavby a pověřuje starostu podpisem. Výše ročního pojistného je stanovena na 25 541 Kč. 
 12.  Proplacení mimořádného příspěvku DSO Region Novoměstsko na obnovu dopravního   
        značení z Programu obnovy venkova ve výši 8 411,- Kč. 

     13. Proplacení faktury ve výši 53 335,- Kč za  projekt na vybudování komunikace Pod   
           Vodojemem. 
     14. Smlouvu o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene mezi Telefonica O2 a městysem  
           Nový Hrádek a pověřuje starostu podpisem smlouvy. 

 
        
C) BERE NA VĚDOMÍ :  
 

1. Zprávu starosty o plnění úkolů z minulých zasedání.     
•  Informaci o jednání s Policií ČR ohledně častějších návštěv hlídky policie na Novém 

Hrádku .                                                            
2. Zprávu inventarizační komise o provedených inventurách k 31.12.2008. 
3. Došlou poštu. 
4. Náměty a připomínky vzešlé z diskuse. 
 
 
Schváleno Zastupitelstvem městyse Nový Hrádek dne 26.2.2009 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
starosta :  _____________________                 místostarosta :____________________ 

                  Vladimír Říha                                                             Olga Beková 
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