
USNESENÍ 
Z 14. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA M ĚSTYSE 

 NOVÝ HRÁDEK 
konaného dne 10.12.2007 

 
Zastupitelstvo městyse:  
 
A) PROJEDNALO : 

1. Úkoly z minulých zasedání. 
2. Rozšíření programu jednání. 
3. Pronájem půdního prostoru v č.p. 347 Roubalův kopec 
4. Dotace a příspěvky   
5. Činnost   MAS Pohoda venkova. 
6. Žádost TJ Sokol Nový Hrádek 
7. Rozpočtová opatření č. 18. a 19. 
8. Došlou poštu. 

 
B) SCHVALUJE :  

1. Rozšíření programu jednání o následující body:  
• Projednání smlouvy se spol. ČEZ Distribuce s.r.o. 
• Smlouva s Lékárnou u Rychty s.r.o. 
• Projednání Obecně závazné vyhlášky č.6/2007 o místních poplatcích. 
• Navýšení pokladního limitu.  

    2.  Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene za 5000, -Kč se spol.  
          ČEZ Distribuce s.r.o. a pověřuje starostu městyse k jejímu podpisu. 
           Jedná se o zabudování kabelu NN do země kolem náměstí a v přilehlých ulicích. 
    3.  Nájemní smlouvu s právním nástupcem fyzické osoby s Lékárnou u Rychty s.r.o. a pověřuje    
          starostu k jejímu podpisu.  
    4.  Obecně závaznou vyhlášku o místních poplatcích č. 6/2007 (viz. příloha zápisu), kterou se 
          mění vyhláška č. 1/2003 .  
    5. Navýšení pokladního limitu     
    6. Pronájem nebytových prostor  pro vybudování ohraničeného místa rozloze 3x3,5 m v půdním         
         prostoru  č.p. 347 manželům Bohdalovým za částku 50,- Kč měsíčně do konce roku 2021. 
    7. V případě přidělení schvaluje přijetí níže uvedených dotací a pověřuje starostu podpisem  
        smluv.   

• 300 000, - Kč navýšení z POV KHK pro rok 2007 . 
• 50 000, - Kč půjčka  na Podporu přípravy projektu a zpracování žádosti o dotaci na 

vestavbu nových učeben půdním prostoru  ZŠ. 
• 50 000,- Kč na technické vybavení  kontaktního místa CECH POINT  pro vydávání 

výpisů z rejstříku trestů, z katastru nemovitost, OR a ŽR . 
• dotace z  Norských fondů  na  vestavbu nových učeben v půdním prostoru  ZŠ. 
 

    8.  Činnost MAS Pohoda venkova na všech katastrálních územích Nového Hrádku. 
    9.   Jmenování požárního preventisty městyse, kterým je pan Aleš Bek. 
  10.  Finanční příspěvek pro TJ Sokol Nový Hrádek ve výši 10 000,- Kč na opravu střechy.    
  11.  Schvaluje odvod fin. prostředků z odpisů v MŠ Nový Hrádek za I. až III. čtvrtletí  2007 do   
         rozpočtu městyse ve výši 57 198,50 Kč. 
  12.  Rozpočtová opatření č. 18 a 19 (viz. příloha zápisu). 
  13.  Rozpočtové provizorium pro začátek roku 2008, než bude schválen rozpočet městyse na  
         rok  2008.  
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C) BERE NA VĚDOMÍ  
 

1. Informace  pana starosty o plnění úkolů z minulých zasedání. 
2. Složení  inventarizační komise   
3. Žádosti, informace  a připomínky v došlé poště. 
4. Informaci pana starosty o návrhu na zástavbu  lokality Na Farách, který vypracovala 

firma SURPMO z Hradce Králové. 
5. Cenovou nabídku pana Špeldy na vyasfaltování cest ke kinu a kolem bytových domů u 

kina a cenovou nabídku na úpravu povrchu hřiště u ZŠ. 
6. Informaci pana Sobotky o vyhlášení  grantového programu KH kraje na podporu 

venkova a informaci o projektu na výstavbu rozhleden v Kladském pomezí.  
          7.  Strategický plán LEADER MAS Pohoda venkova 

 
 
 
 

Schváleno Zastupitelstvem městyse Nový Hrádek dne 10.12.2007 
 
 
starosta :  _____________________       
                                  Vladimír Říha       

 
 
 

místostarosta :____________________ 
                               Olga Beková 
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