USNESENÍ
Z 3. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE NOVÝ HRÁDEK
konaného dne 27.12.2006
Zastupitelstvo městyse:
A) PROJEDNALO:
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.
10.

Plnění úkolů z minulého zastupitelstva.
Nabídky na vypracování projektové dokumentace na půdní vestavbu v ZŠ.
Používání názvu městys.
Způsob zadávání přípravy nových projektů, který bude řešen v souladu s
rozpočtem obce.
Některé větší akce v kulturním kalendáři na rok 2007
- Hradouská vařečka
- akce pro děti v měsíci červnu ->Červen patří dětem, včetně
případného opakování trhů za max. cenu 15 tis. Kč
Způsob řešení neudržovaného pozemku č. 236/1 pod školou.
Odvod fin.prostředků z odpisů za II.pololetí 2006 z MŠ Nový Hrádek do rozpočtu
městyse
Poskytnutí investičního limitu MŠ do výše 65.tis. Kč na nákup sporáku do školní
kuchyně.
Rozpočtové provizorium na počátku roku 2007
Rozpočtová opatření za IV.čtvrtletí 2006

B) SCHVALUJE:
1. Záměr na „Vestavbu nových učeben v půdním prostoru ZŠ Nový Hrádek“
v rozsahu zadání nabídky na vypracování projektové dokumentace ke stavebnímu
povolení.
2. Výběr firmy Jaroslav Vondřejc, Projektové ateliéry Nové Město nad Metují na
zpracování projektové dokumentace ke stavebnímu řízení na půdní vestavbu
3. Rozpočtové provizorium pro začátek roku 2007.
4. Podání žádosti na Krajský úřad KHK o dotaci na opravu oplocení hřiště u školyII. etapa.
5. Změnu č. 2 územního plánu městyse Nový Hrádek.
6. Obecně zavázanou vyhlášku č. 1/2006 o závazných částech změny č. 2 územního
plánu městyse Nový Hrádek.
7. Podání žádosti na Pozemkový fond o převod pozemku po zesnulém panu
Antonínu Černém do majetku městyse Nový Hrádek.
8. Používání názvu městys Nový Hrádek jako rovnocenný název v oficiálním styku.
9. Pověření pro starostu městyse k jednání s MUDr. Bělobrádkem o směně jeho
pozemku č. 236/1 pod školou za obecní pozemek č. 751/1 u Javůrku.
10. Odvod finančních prostředků z odpisů za II.pololetí roku 2006 z MŠ Nový Hrádek
ve výši 33 349,- Kč k 31.12.2006 do rozpočtu městyse .
11. Poskytnutí investičního limitu pro MŠ Nový Hrádek ve výši 65 tis. Kč na
zakoupení sporáku pro školní jídelnu.
12. Příspěvek DSO Novoměstsko na rok 2007 ve výši 7250,- Kč.
14. Rozpočtová opatření za IV. čtvrtletí 2006.
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C) ZM UKLÁDÁ:
1. Úřadu městyse Nový Hrádek postupné zajištění používání názvu městys Nový
Hrádek.
2. Starostovi městyse a zastupitelům panu Langrovi a panu Rufferovi jednání
s uživateli obecních bytů čp. 123 , 288 a čp. 300.
3. Úřadu městyse Nový Hrádek vložit na internetové stránky městyse text všech
platných vyhlášek městyse (obce).
4. Úřadu městyse Nový Hrádek vyhotovit přehled, od koho městys (obec) od roku
2001 obdržela dary, příspěvky, granty a dotace.
5. Starostovi městyse pozvat na některé z příštích ZM webmastera internetových
stránek městyse k domluvení další spolupráce.
6. Starostovi městyse dát na program jednání některého z příštích zasedání ZM:
- projednání možnosti zveřejňování zápisů ze ZM na internetových stránkách
- způsob úklidu náměstí, včetně upevnění laviček a umístění cedulí a map
- noční osvětlení náměstí a kostela
- řešení celkového osvětlení městyse

Schváleno Zastupitelstvem městyse Nový Hrádek dne 27.12.2006

starosta : _____________________
Vladimír Říha

místostarosta :____________________
Olga Beková
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