
USNESENÍ 
ZE 7. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA M ĚSTYSE 

 NOVÝ HRÁDEK 
konaného dne 29.3. 2007 

 
 
Zastupitelstvo městyse:  

 
 

A) PROJEDNALO : 
 

1. Plnění úkolů z minulého zastupitelstva. 
2. Zajištění svozu nebezpečného odpadu. 
3. Nabídky stavebních firem na vybudování nových učeben v půdním prostoru ZŠ 
4. Financování projektů v DSO Region Orlické hory v r. 2007. 
5. Vypracování projektu na opravu náměstí a určilo skupinu lidí, která se bude 

podílet na tvorbě projektu.  
6. Žádost SDH o souhlas s podáním žádosti na nákup cisterny s dotací od HZS 

Královehradeckého kraje. 
7. Převod pozemků p.č. 820/8; 820/11; 820/15 a 820/16  z Pozemkového fondu ČR do 

majetku městyse. 
8. Rozpočtová opatření č. 1 až 3. 

 
 
 
 
                     

B) SCHVALUJE : 
 

1. Rozšíření jednání zastupitelstva o navržené body : 

• Rozpočtová opatření č. 1 až č. 3 
• Projednání žádosti SDH na nákup  cisterny. 
• Převod pozemků p.č. 820/8; 820/11; 820/15 a 820/16 v k.ú. Nový Hrádek   

2. Vrácení  částky ve výši 115 000,- Kč z finančních prostředků poskytnutých  DSO 
Region Orlické hory. 

3. Nepodpořit navýšení finančního příspěvku do  DSO Region Orlické hory na 
předfinancování projektů. 

4. Nabídku firmy PRODIS ve výši 43000,-Kč+DPH za vypracování projektu na opravu 
náměstí. 

5. Podání žádosti SDH v Novém Hrádku o získání dotace na nákup cisterny. 
6. Převod pozemků p.č. 820/8 , 820/11, 820/15 a 820/16 v k.ú. Nový Hrádek do majetku 

Městyse Nový Hrádek a pověřuje pana starostu Vladimíra Říhu k podpisu smlouvy o 
převodu. 

7. Rozpočtová opatření č. 1 až 3. na úpravu rozpočtu M ěstyse Nový Hrádek (viz. příloha 
zápisu).  

 
 
 
 
 
 

strana 1 ze 2 



 
 
C) BERE NA VĚDOMÍ  

1. Zprávu pana starosty o plnění úkolů z minulého zasedání. 
2. Sepsání nové smlouvy s p. MUDr. Bělobrádkem o pronájmu pozemku p.č.236/1 

v k.ú. Nový Hrádek(pod školním hřištěm).  
3. Provedení svozu nebezpečného odpadu dne 5.5.2007 . 
4. Zprávu pana starosty a pana Zdeňka Drašnara o  vyhodnocení soutěže „Čistá 

obec, čisté město, čistý kraj“. 
5. Výsledky poptávkového řízení na vybudování vestavby nových učeben v půdním     

prostoru ZŠ a zahájení dalšího jednání s vybranou firmou ALKSTAV. 
6.   Zástupce městyse ve složení: starosta Vladimír Říha, pan Antonín Mach, Jiří     
      Hlaváček , Josef  Svatoň a Petr Lemfeld , kteří se budou podílet na  jednáních při   
      vypracování    projektu na opravu náměstí. 

       7.   Žádost ředitele ZŠ o navýšení kapacity e-mailové schránky ZŠ. 
       8.   Petici proti diskriminaci obyvatel venkova zaslanou panem Eduardem Kavalou. 
       9.   Stanovisko chatařů a chalupářů k plánované stavbě VTE. 
     10.   Připomínky a informace vzešlé z diskuse. 

 
 
 

 
 
 
 

Schváleno Zastupitelstvem městyse Nový Hrádek dne 29.3.2007 
 
 
 
 

starosta :  _____________________       
                              Vladimír Říha       

 
 
 
 
 
 
místostarosta :____________________ 
                          Olga Beková 
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