USNESENÍ
Z 8. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE
NOVÝ HRÁDEK
konaného dne 18.4. 2007
Zastupitelstvo městyse:
A) PROJEDNALO:
1. Plnění úkolů z minulého zastupitelstva.
2. Způsob financování a rozdělení projektu „Vestavba nových učeben v půdním prostoru
ZŠ“ do etap.
3. Dodatek k žádosti a novou žádost na Nadaci ČEZ.
4. Příspěvky do DSO Region Orlické hory.
5. Pořádání akcí pro děti v měsíci červnu pod názvem „Než se rozjedeme na prázdniny...“.
6. Nové schvalování rozpočtových opatření.
7. Stížnost pana Josefa Dušky na kouř z truhlárny pana Bareše.

B) SCHVALUJE:
1. Rozšíření programu jednání o schválení textu Smlouvy o pronájmu pozemku pod školou
p.č.236/1 mezi panem MUDr. Bělobrádkem a Městysem Nový Hrádek a pověřuje
starostu k jejímu podpisu.
2. Vybudování I.etapy a) a b) projektu „Vestavba nových učeben v půdním prostoru ZŠ“
za celkovou částku 2 130 000,- a jejich dokončení v r. 2007.
3. Dodatek k žádosti podané na Nadaci ČEZ pro získání nadačního příspěvku na
vybudování I. etapy a) a b) projektu „Vestavba nových učeben v půdním prostoru ZŠ“.
4. Podání druhé žádosti na Nadaci ČEZ o získání nadačního příspěvku ve 2. pololetí 2007
na akci „Vestavba nových učeben v půdním prostoru ZŠ II. a III. etapa“ve výši 800 000, Kč.
5. Vklad do DSO Region Orlické hory ve výši 100,-Kč na jednoho obyvatele s podmínkou,
že bude městysu vrácen přebytek z minulého roku ve výši 115 000,- Kč z projektu
„Vítejte v Orlických horách“.
6. Mimořádný příspěvek DSO Regionu Orlické hory ve výši 10,-Kč za každého obyvatele
splatný do konce dubna 2007.
7. Pověření starosty k provedení rozpočtových opatření k úpravě rozpočtu městyse takto:
Starosta městyse může provést úpravu rozpočtu do výše 100 000,- Kč včetně při
navýšení příjmů městyse dotacemi, příspěvky, dary, které jsou poskytnuty účelově.
Dále starostovi přísluší provést úpravu rozpočtu do 20 000,- Kč včetně při navýšení
rozpočtových příjmů a výdajů, při snížení rozpočtových příjmů a výdajů v rámci
příjmů a výdajů, nebo v rámci jen příjmů, nebo jen výdajů.
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C) BERE NA VĚDOMÍ
1. Zprávu pana starosty o plnění úkolů z minulého zasedání.
2. Zprávu pana Zdeňka Drašnara a starosty o připravovaných kulturních a
sportovních akcích v měsíci červnu pod názvem „ Než se rozjedeme na
prázdniny“.
3. Stížnost pana Josefa Dušky na kouř z truhlárny pana Bareše a ukládá starostovi
s panem Barešem v této věci jednat a požádat Hygienickou stanici v Náchodě o
provedení měření škodlivosti kouře.
4. Informaci Městského úřadu v Náchodě o povinnosti vypracování nového
územního plánu , nebo o jeho úpravu nejpozději do 31.12.2011.
5. Informaci Správy a údržby silnic KH kraje oblast Trutnov a Náchod o
provedeném šetření na silnici z Nového Hrádku k Rokolskému mostu a na Doly.
6. Připomínky, informace a návrhy vzešlé z diskuse.

Schváleno Zastupitelstvem městyse Nový Hrádek dne 18.4.2007

starosta : _____________________
Vladimír Říha

místostarosta :____________________
Olga Beková
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