USNESENÍ
Z 33 . ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE
NOVÝ HRÁDEK
konaného dne 29.4.2009
Zastupitelstvo městyse:
A) PROJEDNALO :
1. Program jednání a jeho rozšíření o následující body:
• Přidělení bytu č.4 v č.p. 123 v Rokolské ulici a jeho opravy.
• TJ Sokol – změna rozhodnutí o využití dotace.
• Úhrada prací stavební firmě ALKSTAV
• Schválení výsledku kontroly hospodaření v MŠ.
2. Přijetí dotace z POV KHK na akci „Oprava hřbitovní zdi – délka 24 bm – V.etapa“
3. Smlouvu o spolupráci na filmu „ Pamětnice“.
4. Možnost opravy komunikace na Dlouhém.
5. Využití hasičské zbrojnice na Dlouhém .
6. Výsledky jednání výběrové komise na rozšíření pracoviště Czech POINT.
7. Škodní událost – úraz..
8. Zahájení prodeje stav. parcel Na Farách.
9. Různé.
B) SCHVALUJE:
1. Program jednání a rozšíření programu o následující body :
• Přidělení bytu č.4 v č.p. 123 v Rokolské ulici a jeho opravy.
• TJ Sokol – změna rozhodnutí o využití dotace.
• Úhrada prací stavební firmě ALKSTAV
• Schválení výsledku kontroly hospodaření v MŠ
2. Přijetí dotace ve výši 76 000,- Kč z POV KHK na projekt „Oprava hřbitovní zdi – délka
24 bm – V. etapa.“ Zároveň pověřuje starostu podpisem smlouvy.
3. Finanční příspěvek tvůrcům filmu „Pamětnice“ ve výši 15 000,- Kč a pověřuje starostu
podpisem smlouvy.
4. Připojení se Městyse Nový Hrádek k projektu Města Náchoda – cyklostezka Dlouhé
5. Výběr firmy DLNK s.r.o. Česká Skalice na rozšíření pracoviště Czech POINT, které bude
realizováno v případě přidělení dotace v rámci Integrovaného operačního programu pro
prioritní osu 2, oblast intervence 2.1 „eGovernment v obcích – CzechPOINT“
6. Přidělení bytu č.4 v č.p. 123 v Rokolské ulici a jeho opravy.
7. Změnu využití účelové dotace ve výši 200 000,- Kč. dle žádosti TJ Sokol Nový Hrádek
8. Úhradu prací stavební firmě ALKSTAV za opravu podlahy na půdě přístavby ZŠ v částce
45 220,- Kč včetně DPH a opravu podezdívky oplocení u ZŠ a byt.domu čp. 288 v částce
20 230,- Kč vč. DPH
9. Výsledek kontroly hospodaření v mateřské škole provedené dne 27.3.2009. Dále ukládá
ředitelce MŠ zajistit plnění navržených opatření a doporučení, a zároveň pověřuje starostu
kontrolou plnění těchto opatření.
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C) NESCHVALUJE:
1. Prodej části pozemku p.č. 1635 okolo cesty u sokolovny.
D) BERE NA VĚDOMÍ :
1. Zprávu pana starosty o plnění úkolů z minulých zasedání.
• Problém se zajištěním stánků o pouti.
• Vyměření 5 stav. parcel Na Farách.
2. Možný pronájem hasičské zbrojnice na Dlouhém.
3. Zprávu České pojišťovny o vyřízení škodní události.
4. Stažení bodu č.7 z programu jednání – návrh členů výběrové komise
5. Vypracování geometrického plánu a přípravu na zasíťování stavebních parcel Na Farách.
6. Informace pana starosty o :
- Přidělení dotace na vybudování umělého povrchu víceúčelového hřiště u ZŠ.
- Navýšení částky určené na občerstvení účinkujícím vystupujících bez nároků na
honorář na částku 100,- Kč na osobu.
- Pozastavení projektu na vybavení hasičských jednotek požární technikou.
- Možnost zveřejnění informace o Novém Hrádku v časopise „ Cestujeme po Čechách“.
- Zprávu Inspekce životního prostředí ohledně kácení stromů u kostela.
7. Náměty a připomínky vzešlé z diskuse.
Schváleno Zastupitelstvem městyse Nový Hrádek dne 29.4.2009

starosta : _____________________
Vladimír Říha

místostarosta :____________________
Olga Beková
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