
USNESENÍ 
 Z 22  . ZASEDÁNÍ  ZASTUPITELSTVA  M ĚSTYSE 

 NOVÝ HRÁDEK 
konaného dne 25.6.2008 

Zastupitelstvo městyse:  
A) PROJEDNALO : 

 
1. Plnění úkolů z minulého zasedání. 
2. Závěrečný účet městyse za r. 2007 a Zprávu o přezkoumání výsledku hospodaření 

městyse včetně hospodaření příspěvkových organizací za rok 2007. 
3. Umístění dětí z MŠ v České Čermné v místní školce v  době prázdnin. 
4. Příspěvek  DSO Region Orlické hory. 
5. Příspěvek   MAS POHODA venkova. 
6. Rozpočtová opatření  duben - červen 
7. Body 3 až 8 dle Zápisu kontroly plnění usnesení zastupitelstva. 
8. Organizaci trhů na náměstí a výstavu  v místním kině. 
9. Různé. 
10. Došlou poštu. 

 
    B) SCHVALUJE:  
       1.  Program jednání a rozšíření programu o následující bod : 

• Nákup elektrického sporáku do výukové kuchyňky v ZŠ.  
       2.   Zprávu o přezkoumání výsledku hospodaření městyse  včetně hospodaření příspěvkových  
             organizací za r. 2007 a Závěrečný účet Městyse  Nový Hrádek za rok 2007, a to bez  
             výhrad. 

3. Finanční příspěvek ve výši 7 390,- Kč DSO Region Orlické hory na profinancování 
zastřešeného podia  a na financování propagačních materiálů.  

4. Příspěvek pro MAS Pohoda Venkova ve výši 1000,- Kč určený na náklady spojené 
s činností MAS. 

5. Rozpočtová opatření duben – červen   
6. Zvýšení příspěvku na provoz  ZŠ o 20 000,- Kč, které budou použity na zakoupení 

elektrického sporáku a nutného vybavení výukové kuchyňky.  
       7.   Cenu za tisk brožur „Nový Hrádek  včera a dnes“ do výše 28 000,- Kč  
C) BERE NA VĚDOMÍ  
 

1. Informace pana starosty o plnění úkolů z minulých zasedání. 
2. Umístění dětí z MŠ v České Čermné po dobu prázdnin v učebnách místní MŠ. 
3. Řešení úkolů uvedených v bodě 3.až 8. ze zápisu kontroly plnění usnesení zastupitelstva 

ze dne 9.5.2008.  
4. Informaci p. starosty o navýšení počtu stran brožury „Nový Hrádek včera a dnes“   z  24 

na 32 stran. 
5. Informaci p. starosty o připravených  kulturních akcích o pouti. 
6. Došlou poštu. 
7. Nabídky na následující kulturní akce:  

- koncert dechové hudby VALANKA v listopadu 2008 
- divadelní představení ochotníků TJ Sokol Č. Skalice – termín říjen 2008 
- koncert v místním kostele – v září týden před posvícením. 

          8. Náměty a připomínky vzešlé z diskuse. 
 
Schváleno Zastupitelstvem městyse Nový Hrádek dne 25.6.2008 
 
 
starosta :  _____________________                 místostarosta :____________________ 

                  Vladimír Říha                                                             Olga Beková 
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