
USNESENÍ 
Z 11. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA M ĚSTYSE 

 NOVÝ HRÁDEK 
konaného dne 23.8.2007 

Zastupitelstvo městyse:  
 
A) PROJEDNALO : 

1. Rozšíření programu zasedání    
2. Plnění úkolů z minulých zasedání 
3. Uzavření nájemní smlouvy  se spol. Náchod.NET s.r.o. 
4. Vypracování  žádosti o získání fin. prostředků   Centrem evropského projektování a 

podání této žádosti   
5. Natření střechy a výměnu okapů na budově kina. 
6. Nákup pozemku na Končinách pro vybudování příjezdové cesty. 
7. Údržbu  pozemků v okolí příjezdových cest k Novému Hrádku. 
8. Rozpočtová opatření č.4 - 10. 
9. Jednostranné zvýšení nájmu z bytů od ledna 2008. 
10. Mobilní svoz nebezpečného odpadu pro občany N. Hrádku. 
11. Různé 
12. Došlou poštu.           

B) SCHVALUJE :  
1. Rozšíření programu jednání o tyto body: 
• Projednání nájemní smlouvy s Náchod.NET s.r.o. . 
• Vymalování chodeb a schodiště v bytových domech č.p. 59 a 123 
• Přijetí daru od spol. ČEZ - II. pololetí 
• Navýšení odměn dvěma zastupitelům 
• Pořádání koncertu Polyfonního sdružení 
• Příspěvek DSO Region Orlické hory 
• Navýšení možnosti úpravy rozpočtu starostou. 
2. Smlouvu o pronájmu nebytových prostor na střeše požární zbrojnice se společností 

Náchod.NET s.r.o.  za roční nájemné 3 240,- Kč bez DPH a pověřuje starostu k jejímu 
podpisu. 

3. Smlouvu na vypracování žádosti o čerpání fin. prostředků z Norských fondů za cenu 
50 000,- Kč bez DPH + další náklady v případě získání peněz a pověřuje starostu 
k jejímu podpisu. 

4. Vyčlenění finančních prostředků v rozpočtu městyse na rok 2008 ve výši 676 000, -Kč a 
v roce 2009 ve výši 694 000,- Kč na úhradu vlastního podílu na akci „Vestavba nových 
učeben v půdním prostoru ZŠ Nový Hrádek– III. etapa“ v případě získání prostředků 
z Norských fondů. 

5. Podání žádosti o poskytnutí úvěru ve výši 3,5 mil Kč na předfinancování projektu 
z Norských fondů.        

6. Vyměření a nákup  pozemku na Končinách pro  vybudování příjezdové cesty k domu 
č.p. 282  pana Martinka za 15, - Kč za  1m ². 

7. Rozpočtová opatření  č.4 – č.10 (viz příloha zápisu) 
8. Jednostranné zvyšování regulovaného nájemného z obecních bytů od  1.1 2008 dle 

zákona č. 107/2006 Sb. o jednostranném zvyšování   nájemného  z  bytů a o změně  dle 
zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů. 

9.  Uskutečnění  mobilního svozu nebezpečného odpadu  pro občany a chalupáře Nového 
Hrádku zdarma.  

10. Vymalování chodby a schodiště  v   domech čp. 59   a č.p. 123   
11. Přijetí daru od Nadace ČEZ  ve výši 200 000, - Kč na akci „Vestavba nových učeben 

v půdním prostoru ZŠ Nový Hrádek - II. etapa“ a pověřuje starostu k podpisu smlouvy. 
12.  Navýšení odměn zastupitelům panu Ing. Pavlu Sobotkovi na 500,- Kč a panu Jaroslavu 

Rázlovi na 400,- Kč od měsíce září 2007 
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13. Uspořádání koncertu Polyfonního sdružení z Nového Města nad Metují dne 14.9.2007 

v místním kostele za částku 5 500,- Kč. 
14. Proplacení mimořádné  dotace  do  DSO Region Orlické hory ve výši 7 350,- na 

dofinancování projektu  Kačenčina pohádková říše. 
15. Změnu usnesení bodu b) č.7.   z 8. zasedání ZM Nový Hrádek a nově pověřuje starostu 

schvalovat rozpočtová opatření týkající se přijetí dotace od Úřadu práce, nebo od KH 
kraje i nad 100 000,- Kč. 

 
 
 
C) BERE NA VĚDOMÍ  
 

1. Zprávu pana starosty o plnění úkolů z minulých zasedání. 
2. Provedení nátěru střechy kina panem Miroslavem Dušánkem.   
3. Informaci pana starosty o sečení a udržování pozemků kolem příjezdových cest 

k Novému Hrádku a projednání dalšího využití na některém z příštích zasedání ZM.  
4. Žádost Nadace pro transplantaci kostní dřeně z Plzně o pronájem místního kina pro 

divadelní představení. 
5. Žádost paní Evy Vogelové  o byt a jednání p. starosty s MBÚ AV o možném pronájmu   

bytu pro paní Vogelovou, než se uvolní obecní byt.  
6. Zprávu Inspekce životního prostředí o provedené kontrole v truhlárně pana Bareše. 
7. Připomínky a náměty vzešlé z diskuse. 
 

 
 
 

Schváleno Zastupitelstvem městyse Nový Hrádek dne 23.8.2007 
  
 
 
 
starosta :  _____________________       
                                  Vladimír Říha       

 
 
 

místostarosta :____________________ 
                               Olga Beková 
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