
USNESENÍ 
 Z 32  . ZASEDÁNÍ  ZASTUPITELSTVA  M ĚSTYSE 

 NOVÝ HRÁDEK 
konaného dne 26.3.2009 

 
Zastupitelstvo městyse:  
 

A) PROJEDNALO : 
 

1. Program jednání a jeho rozšíření o následující body:  
• Projednání upřesněné žádosti a její zařazení do změny č.3 územního plánu městyse. 
• Schválení firmy a rozpočtu na pokácení stromů u kostela. 
• Podání přihlášky do soutěže Vesnice roku 2009 a úhrada reg.poplatku. 
• Rozpočtová opatření I.Q 2009. 
• Žádost  o pronájem ohraničeného místa v půdním prostoru v domě č.p.300 
• Nabídka DSO Region Novoměstsko. 
• Nabídka DSO Region Orlické hory. 
• Žádost ZŠ  o souhlas s termínovaným vkladem. 

2. Smlouvu o zřízení silničního sjezdu. 
3. Prodeje pozemků a ceny. 
4. Věci bytové – žádosti, uvolnění bytů. 
5. Možnosti oprav bytů. 
6. Úpravu komunikace na Rzech . 
7. Program na zateplování budov. 
8. Vyjádření nadace ČEZ.  
9. Různé. 
10. Došlou poštu. 

 
  B) SCHVALUJE :  
 

1. Program jednání a rozšíření programu o následující body : 
• Projednání upřesněné žádosti a její zařazení do změny č.3 ÚP městyse. 
• Schválení firmy a rozpočtu na pokácení stromů u kostela. 
• Podání přihlášky do soutěže Vesnice roku 2009 a uhrazení reg.poplatku. 
• Rozpočtová opatření. 
• Žádost o pronájem ohraničeného místa v půdním prostoru v domě č.p.300 
• Nabídka DSO Region Novoměstsko. 
• Nabídka DSO Region Orlické hory. 
• Žádost ZŠ souhlas s termínovaným vkladem. 

 
2. Upravenou žádost  na p.p.č 1281/1 v k.ú. Nový Hrádek  a její zařazení do změny č.3 

územního plánu městyse. 
3. Nabídku firmy pana Haupta ve výši 31 130,-  Kč na pokácení čtyř stromů u kostela . 
4. Smlouvu o zřízení silničního sjezdu do ulice Pod Vodojemem se Správou a údržbou silnic 

KH kraje a pověřuje starostu podpisem. 
5. Záměr prodeje části pozemku p.č. 848/1 v k.ú. Nového Hrádku. 
6. Prodej pozemku p.č.222/2 v k.ú. Nový Hrádek –Dlouhé   za částku 250 000,- Kč.      
7. Prodej stavebních parcel v lokalitě Na Farách za cenu 350,- Kč/m². 
8. Záměr prodeje  pěti stavebních parcel č. A1, A7, A8, A9 a A10  Na Farách. 
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9. Přidělení bytu č. 3 v č.p. 123   
10. Opravu komunikace na Rzech od Andršovy hospody ke Svatoňovým svépomocí místních 

občanů s tím , že městys zaplatí potřebný materiál. 
11. Rozpočtový výhled na r. 2010 až 2013. 
12. Rozpočtové opatření č. 1 – 3 .  
13. Přihlášku do soutěže „Vesnice roku 2009“ a uhrazení registračního poplatku ve výši 2,- Kč na 

jednoho obyvatele to je 1500,- Kč na účet SPOV č. 1931013349/0800 pod VS 1111. 
14. Zřízení termínového vkladu pro základní školu. 
15. Záměr pronájmu ohraničeného místa v půdním prostoru v č.p. 300. 
16. Požádat DSO Region Novoměstsko v rámci projektu na dovybavení veřejných ploch  o 

venkovní květináče v částce cca 20 700,- Kč, kterou hradí v plné výši DSO Novoměstsko.  
17. Připojit se  s DSO Region Orlické hory k žádosti o dotaci na nákup malé techniky na zajištění 

údržby v obci při spoluúčasti 50 %. 
 
 
C) BERE NA VĚDOMÍ :  
 

1. Zprávu pana starosty o plnění úkolů z minulých zasedání.     
•  Informaci o zajištění trhů o pouti na Novém Hrádku. 
• Termín pořádání dne otevřených dveří pro veřejnost v ZŠ dne 2.4.2009. 
• Informaci ze schůzky se zástupci lyžařského oddílu ohledně zasněžování Panské stráně.                                                           

2. Žádosti o přidělení bytů  . 
3. Další postup v opravě bytů v č.p. 123. 
4. Informaci ředitele ZŠ o možnosti získat dotace na zateplení budov a na vybudování 

ekologického vytápění. 
5. Zamítavé stanovisko Nadace ČEZ k žádosti o dotaci na opravu cesty ke kinu. 
6. Náměty a připomínky vzešlé z diskuse. 
 
 
Schváleno Zastupitelstvem městyse Nový Hrádek dne 26.3.2009 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
starosta :  _____________________                 místostarosta :____________________ 

                  Vladimír Říha                                                             Olga Beková 
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