USNESENÍ
Z 6. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE NOVÝ HRÁDEK
konaného dne 27. 2. 2007
Zastupitelstvo městyse:
A) PROJEDNALO:
1. Plnění úkolů z minulého zastupitelstva.
2. Žádosti o změnu územního plánování
3. Přidělení dotace na pochod česko-polským pomezím “Hrádouská vařečka“
4. Svoz nebezpečných odpadů.
5. Vypsání poptávkového řízení na půdní vestavbu v ZŠ
6. Sepsání smlouvy s panem Bělobrádkem
7. Dodatek ke smlouvě o výpůjčce mezi obcí N. Hrádek a ZŠ
8. Darovací smlouvu mezi spol.ČEZ OZ a Městysem N. Hrádek
9. Došlou poštu
10. Další různé body dle zápisu.

B) SCHVALUJE:
1. Přijetí dotace ve výši 111 000,- Kč z programu INTERREG IIIA na projekt
Hrádouská vařečka – 25. ročník tradičního pochodu česko-polským příhraničím a
pověřuje starostu k podpisu smlouvy.
2. Soustředění jednotlivých žádostí občanů o změnu územního plánu na úřadě
městyse a podání společné žádosti o změnu ÚP s tím, že se žadatelé budou
finančně spolupodílet na nákladech s tím spojených.
3. Prominutí poplatku Stavebnímu bytovému družstvu Náchod za malý zdroj
znečišťování ovzduší v domě č.p.320 v Náchodské ulici.
4. Provedení svozu nebezpečného odpadu pro občany a chalupáře Nového Hrádku
zdarma.
5. Vypsání poptávkového řízení na akci “Vestavba nových učeben v půdním
prostoru ZŠ Nový Hrádek“.
6. Vypracování smlouvy mezi Městysem Nový Hrádek a panem MUDr.Bělobrádkem
o pronájmu pozemku p.č. 236/1 v k.ú. Nový Hrádek (pod školou) a pověřuje pana
starostu k podpisu této smlouvy.
7. Rozpočet Městyse Nový Hrádek a rozpočtový výhled na další tři roky (viz příloha
zápisu).
8. Darovací smlouvu mezi společností ČEZ Obnovitelné zdroje s.r.o. a Městysem
Nový Hrádek a pověřuje pana starostu a místostarostku Olgu Bekovou k podpisu
této smlouvy (viz. příloha zápisu).
9. Poskytnutí úvěru z FRB panu Janu Raulemu ve výši 100 000,-Kč na opravu domu
čp.57.
10. Rozpočet „DSO Orlické hory“ na rok 2007. (viz. příloha zápisu)
11. Rozpočet „DSO Novoměstsko“ na rok 2007. (viz. příloha zápisu)
12. Sepsání smlouvy s panem Milanem Holinkou o spravování webových stránek
Městyse Nový Hrádek .
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C) BERE NA VĚDOMÍ
1. Zprávu pana starosty o plnění úkolů z minulého zasedání.
2. Změnu ve Smlouvě o výpůjčce uzavřené dne 29.4.2004 mezi Obcí Nový Hrádek a
ZŠ Nový Hrádek.
3. Zprávu inventarizační komise o provedených inventurách majetku k 31.12.2006
(viz. příloha zápisu)
4. Informaci firmy ILEX HRAMAT PLUS s.r.o. o odvodu částky ve výši 13 760,-Kč
z výherního hracího automatu.
5. Nabídku na uspořádání koncertu pěveckého sboru z Nového Města nad Metují.
6. Informaci paní Chárové o špatném stavu balkónových dveří v jejím bytě.
7. Žádost o příspěvek na dopravu pro mladé členy MS ČČK.
8. Náměty a připomínky občanů, které zazněly v diskusi.

Schváleno Zastupitelstvem městyse Nový Hrádek dne 27.2.2007

starosta : _____________________
Vladimír Říha

místostarosta :____________________
Olga Beková
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