
USNESENÍ 
 Z 38 . ZASEDÁNÍ  ZASTUPITELSTVA  M ĚSTYSE 

 NOVÝ HRÁDEK 
konaného dne 1.9.2009 

 
Zastupitelstvo městyse:  

A) PROJEDNALO  : 
 

1. Program jednání a jeho rozšíření o následující body:  
• Nabídka na výměnu oken. 
• Smlouvy o poskytnutí úvěrů na profinancování  akcí. 
• Cenová nabídka za vymalování – pojistná událost MŠ 

2. Zprávu výběrové komise na projekt „ Nechceme skákat přes kaluže“ zpevnění  povrchu 
přístupové komunikace ke kinu, bezbarierový chodník   a vybudování zpevněné plochy 
stanoviště pro  kontejnery na tříděný odpad. 

3. Zprávy výběrové komise na projekt „ Revitalizace centra městyse Nový Hrádek“. 
4. Připomínky a návrhy ke změně č. 3 ÚP městyse Nový Hrádek. 
5. Nabídku na výměnu oken a čerpání prostředků z FRB. 
6. Smlouvy na poskytnutí úvěrů na financování akcí v roce 2009 a 2010. 
7. Různé. 

 
  B) SCHVALUJE :  

1. Program jednání a rozšíření programu o následující body : 
• Nabídka na výměnu oken. 
• Smlouvy o poskytnutí úvěrů na profinancování akcí. 
• Cenová nabídka za vymalování – pojistná událost MŠ 

2. Firmu Karel Špelda pozemní komunikace, Zájezd 7, Česká Skalice jako dodavatele 
stavebních prací projektu  „ Nechceme skákat přes kaluže“ – zpevnění povrchu přístupové 
komunikace ke kinu, bezbarierový chodník a vybudování zpevněné plochy stanoviště pro 
kontejnery na tříděný odpad.  Zastupitelstvo městyse také pověřuje starostu podpisem 
smlouvy. 

3. Dodavatele stavby „ Revitalizace centra městyse Nový Hrádek“ firmu Karel Špelda 
pozemní komunikace Zájezd 7, Česká Skalice a zároveň pověřuje starostu podpisem 
smlouvy. 

4. Firmu Jaroslav Vondřejc, Bohdašín 84 pro zajištění technického dozoru stavby                    
„ Revitalizace centra městyse Nový Hrádek“, a pověřuje starostu podpisem smlouvy. 

5. Firmu Tomáš Katschner, V Domcích 125, Trutnov jako koordinátora bezpečnosti zdraví při 
práci na staveništi ve smyslu zákona č. 309/2006 Sb. na akci  „ Revitalizace centra městyse 
Nový Hrádek“, a pověřuje starostu podpisem smlouvy. 

6. Smlouvy na poskytnutí úvěrů od Komerční banky na akce v roce 2009 a 2010  a ručení 
blankosměnkou v tomto členění:  
Úvěrová smlouva na akci “Nechceme skákat přes kaluže”- stavební úpravy komunikace ke 
kinu ve výši 750 tis. Kč 
Úvěrová smlouva na akci Revitalizace centra městyse Nový Hrádek ve výši 3,5 mil. Kč 
Úvěrová smlouva  na akci vybudování sítí sídliště Na Farách – 1. etapa ve výši 2 mil. Kč. 
ZM zároveň pověřuje starostu podpisem všech tří smluv a souhlasí s krytím těchto úvěrů 
blankosměnkami. 

    7.   Výměnu oken v obecním bytě č.2, v č.p. 123 za částku 99 091,- Kč  a čerpání prostředků    
           z FRB max. do výše 50% nákladů. 
    8.    Uhrazení faktury za opravy a vymalování v MŠ ve výši 22 615,- Kč – pojistná událost 
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C) UKLÁDÁ :  

 
1. Panu starostovi Vl. Říhovi neprodleně zahájit jednání na Odboru územního plánování a 

stavebního řádu KH kraje ohledně změny č. 3 Územního plánu městyse Nový Hrádek.  
 

 
D) BERE NA VĚDOMÍ :  

1. Informaci pana starosty o zahájení nového školního roku v ZŠ. 
2. Informaci pana ředitele ZŠ Mgr.Josefa Petery o nízkém stavu žáků ve školním roce 2009-

2010. 
3. Náměty a připomínky z diskuse. 
 

 
 

Schváleno Zastupitelstvem městyse Nový Hrádek dne 1.9.2009 
 
 
 
 
 
 
 
starosta :  _____________________                 místostarosta :____________________ 

                  Vladimír Říha                                                             Olga Beková 
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