
USNESENÍ 
 Z 53 . ZASEDÁNÍ  ZASTUPITELSTVA  M ĚSTYSE 

 NOVÝ HRÁDEK 
konaného dne 15.7.2010 

 
Zastupitelstvo městyse:  

A) PROJEDNALO  : 
1. Kontrolu úkolů z minulého jednání. 
2. Prodej  hasičské zbrojnice na Dlouhém. 
3. Účast městyse na projektu „Spolupráce hasičských jednotek v česko-polském příhraničí, 

modernizace jejich vybavení a vzájemná pomoc při krizových situacích“, registrovaném 
pod č. CZ.3.22/1.3.00/09.01567 

4. Postoupení dopisu č.j. 288/2010. 
5. Poskytnutí daru na činnost kanceláře MAS Pohoda venkova. 
6. Organizace výběrového řízení na vybudování infrastruktury    Na Farách I. etapa. 
7. Návrh na prodej akcií spol. ČSAD Ústí nad Orlicí a.s. 
8. Došlou poštu. 

 
 B) SCHVALUJE:  

1. Program jednání a jeho rozšíření o následující bod : 
• Výběrové řízení infrastruktura Na Farách I. etapa. 

2. Prodej hasičské zbrojnice na Dlouhém panu Niklovi za částku 51 300,- Kč (odhadní cena) 
a pověřuje starostu podpisem smlouvy. Náklady spojené s převodem uhradí po dohodě 
obě strany společně, každá uhradí 50% všech nákladů. 

3. Odpověď na dopis č.j. 288/2010 ohledně neprůjezdné cesty na Krahulčí.  
4. Dar ve výši 15 000,- Kč na činnost kanceláře MAS Pohoda venkova. 
5. Cenovou nabídku od Ing. Jana Tomka na organizaci výběrového řízení na vybudování 

infrastruktury Na Farách I. etapa. Za cenu  25 000,- Kč + DPH. 
6. Text a zveřejnění výzvy na technickou infrastrukturu Na Farách I. etapa. 
7. Seznam firem , které budou písemně osloveny k předložení nabídky na vybudování 

infrastruktury Na Farách I. etapa. 
8. Složení výběrové komise pro výběrové řízení na vybudování infrastruktury Na Farách I. 

etapa, včetně náhradníků. Komise vyhodnotí došlé nabídky a doporučí zastupitelstvu ke 
schválení stavební firmu. 

 
C) NESCHVALUJE:  
     1. Prodej akcií spol. ČSAD Ústí nad Orlicí a.s. za cenu 220 Kč za jednu akcii. 
 
D) BERE NA VĚDOMÍ :  

1. Zprávu pana starosty o plnění úkolů z minulých zasedání. 
2. Žádost o přijetí nové pracovnice z Úřadu práce pro veřejně prospěšné práce. 
3. Nové skutečnosti v projektu „Spolupráce hasičských jednotek v česko-polském 

příhraničí, modernizace jejich vybavení a vzájemná pomoc při krizových situacích“ a 
souhlasí s účastí zástupce městyse a náhradníka ve výběrové komisi. 

4. Došlou poštu. 
5. Náměty, návrhy a připomínky, které zazněly v diskusi. 

 
 
Schváleno Zastupitelstvem městyse Nový Hrádek dne 15.7.2010 
 
 
 
starosta :  _____________________                 místostarosta :____________________ 

                  Vladimír Říha                                                             Olga Beková 
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