
USNESENÍ 
 Z 36 . ZASEDÁNÍ  ZASTUPITELSTVA  M ĚSTYSE 

 NOVÝ HRÁDEK 
konaného dne 14.7.2009 

 
Zastupitelstvo městyse:  

A) PROJEDNALO  : 
 

1. Program jednání a jeho rozšíření o následující body:  
• Nabídka spol.ORGATEX na projekt zástavby lokality Na Farách. 
• Organizace výběrového řízení na „ Revitalizaci centra městyse Nový Hrádek“. 
• Smlouva se ZEPO Bohuslavice a.s. 
• Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace za soutěž „Čistá obec“. 
• Věci bytové 

2. Dodavatele na položení umělého povrchu a vybavení  víceúčelového sportovního hřiště u ZŠ. 
3. Smlouvu o smlouvě budoucí se spol. O2 Telefonica. 
4. Finanční dar obci postižené povodní. 
5. Zabezpečení úřadu městyse elektronickým zabezpečovacím systémem. 
6. Podání  žádostí o úvěr. 
7. Nabídku firmy ORGATEX na projekt zástavby lokality Na Farách. 
8. Organizaci výběrového řízení – Revitalizace centra městyse Nový Hrádek. 
9. Smlouvu se ZEPO Bohuslavice. 
10. Smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace. 
11. Věci bytové 
12. Různé. 

 
  B) SCHVALUJE :  

1. Program jednání a rozšíření programu o následující body : 
•  Nabídka spol.ORGATEX na projekt zástavby lokality Na Farách. 
• Organizace výběrového řízení na „ Revitalizaci centra městyse Nový Hrádek“. 
• Smlouva se ZEPO Bohuslavice a.s. 
• Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace za soutěž „Čistá obec“. 
• Věci bytové 

2. Firmu Technika Rokytnice s.r.o. na realizaci akce„ Víceúčelové sportovní hřiště pro 
veřejnost IV. etapa – položení umělého povrchu včetně vybavení“  za cenu 1 032 230,- Kč 
vč. DPH a poveřuje starostu podpisem smlouvy. 

3. Smlouvu o smlouvě budoucí se spol. O2 Telefonica na uložení kabelu NN do místní 
komunikace za jednorázovou odměnu pro městys ve výši 60 000,- Kč a pověřuje starostu 
podpisem smlouvy. 

4. Finanční dar ve výši  20 000,- Kč jako pomoc obci postižené povodní. Dar bude zaslán na 
účet obce, která bude vybrána na příštím jednání. 

5. Podání tří žádostí o úvěry na financování plánovaných akcí v roce 2009 a 2010 v tomto 
členění:  
žádost o úvěr na akci stavební úpravy komunikace ke kinu ve výši do 750 tis. Kč 
žádost o úvěr na akci revitalizace náměstí ve výši do 3,5 mil. Kč 
žádost o úvěr na akci vybudování sítí sídliště Na Farách – 1. etapa ve výši do 2 mil. Kč 

6. Nabídku firmy ORGATEX ve výši 402 220,- Kč na vypracování projektové dokumentace 
pro stavební řízení na zástavbu lokality Na Farách. 

7. Nabídku na zpracování a realizaci výběrového řízení na akci Revitalizace centra městyse 
Nový Hrádek od p.Ing. Tomka za cenu 71 400,- Kč vč. DPH 

8. Smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 140 000.- Kč za soutěž „Čistá obec“ a 
pověřuje starostu jejím podpisem. 
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C) BERE NA VĚDOMÍ :  
 

 
1. Zajištění kanceláří úřadu městyse elektronickým zabezpečovacím systémem. 
2. Přepracování smlouvy se ZEPO Bohuslavice. 
3. Ukončení nájmu  obecního bytu a novou žádost o byt. 
4. Seznam firem které budou osloveny ve výběrovém řízení na akci „Revitalizace centra 

městyse Nový Hrádek“. 
5. Nové jízdní řády spol.OREDO. 
6. Zápis Výrobního výboru SÚS KH kraje. 
7. Změnu projektového manažera   v CEP pro řízení našeho projektu. 
8. Informaci o zakrytí násypek v průjezdu mezi obchodem pana Švorce a budovou úřadu 

městyse. 
9. Náměty a připomínky vzešlé z diskuse. 
 
 
 
Schváleno Zastupitelstvem městyse Nový Hrádek dne 14.7.2009 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
starosta :  _____________________                 místostarosta :____________________ 

                  Vladimír Říha                                                             Olga Beková 
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