USNESENÍ
Z 15. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE
NOVÝ HRÁDEK
konaného dne 27.12.2007
Zastupitelstvo městyse:
A) PROJEDNALO:
1. Úkoly z minulých zasedání.
2. Rozšíření programu jednání.
3. Rozpočtová opatření
4. Hospodaření Městyse v závěru roku 2007
5. Žádost sl. Vlasty Suchánkové
6. Došlou poštu
7. Dotace a příspěvky na akce v r. 2008.
8. Smlouvu o poskytnutí úvěru.
B) SCHVALUJE:
1. Rozšíření programu jednání o následující body:
• Žádost sl. Suchánkové o posunutí termínu splatnosti za výměnu oken.
• Smlouva o poskytnutí úvěru na předfinancování akce Vestavba nových učeben v půdním
prostoru ZŠ Nový Hrádek – III. etapa.
• Žádosti o dotace v roce 2008
2. Smlouvu o poskytnutí úvěru od Komerční banky ve výši 3,5 mil. Kč na předfinancování
akce Vestavba nových učeben v půdním prostoru ZŠ Nový Hrádek – III. etapa s lhůtou
splatnosti do dvou let, úrokovou sazbou 1MPRIBOR + 0,5% a možností předčasného
splacení úvěru bez postihu a pověřuje starostu k podpisu této smlouvy.
3. Rozpočtová opatření ( viz. příloha zápisu).
4. Použití debetu do výše 200 000,- Kč k proplacení faktur za provedené práce v r. 2007.
5. Prodloužení termínu splatnosti finančních prostředků za výměnu oken v bytě sl. Vlasty
Suchánkové s tím, že zbylou částku 30 000,- Kč uhradí v r. 2008.
6. Vypracování a podání tří žádostí o dotace pro rok 2008:
• Žádost o příspěvek ve výši 200 tis. Kč na úpravu pozemku pod školou z Nadace
Partnerství
• Žádost o dotaci do výše 200 tis. Kč od Královéhradeckého kraje na dokončení
víceúčelového sportovního hřiště pro veřejnost u ZŠ Nový Hrádek – pokud bude příslušný
program vyhlášen.
• Žádost o dotaci z Programu obnovy venkova Královéhradeckého kraje na opravu místních
komunikací do částky 500 tis. Kč.
C) BERE NA VĚDOMÍ
1. Informace pana starosty o podmínkách přidělení dotace z Norských fondů.
2. Žádosti, informace a připomínky projednané v došlé poště.
3. Informaci pana starosty a pana Sobotky o přípravě projektu - rozhledny
4. Informaci pana starosty o přípravách stavebních pozemků v lokalitě Na Farách.
5. Náměty a připomínky vzešlé z diskuse.
Schváleno Zastupitelstvem městyse Nový Hrádek dne 27.12.2007

starosta : _____________________
Vladimír Říha

místostarosta :____________________
Olga Beková

