
USNESENÍ 
 Z 29  . ZASEDÁNÍ  ZASTUPITELSTVA  M ĚSTYSE 

 NOVÝ HRÁDEK 
konaného dne 30.12.2008 

 
Zastupitelstvo městyse:  
 
 

A) PROJEDNALO : 
 

1. Rozšíření programu jednání o 3 body. 
• Dodatek ke smlouvě č. 950201 s firmou Marius Pedersen 
• Dovybavení veřejných ploch obcí v DSO Region Novoměstsko 
• Navýšení příspěvku na provoz MŠ 

2. Plnění úkolů z minulých zasedání. 
3. Rozpočtové provizorium pro začátek roku 2009. 
4. Odvod finančních prostředků z odpisů v MŠ za r. 2008. 
5. Rozpočtová opatření. 
6. Nové řešení likvidace odpadů v r. 2009. 
7. Členské příspěvky DSO Region Orlické hory na r. 2009. 
8. Smlouvu o výpůjčce s firmou EKO-KOM. 
9. Různé. 

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

• Dodatek ke smlouvě č. 950201 o odvozu odpadů. 
• Dovybavení veřejných ploch v obcích DSO Region Novoměstsko. 
• Povýšení příspěvku na provoz MŠ. 

2. Rozpočtové provizorium pro začátek roku 2009 takto:                                                               
- Uhrazovat pouze výdaje na běžný provoz městyse N. Hrádek a jejich zařízení včetně 
příspěvkových organizací.                                                                                                       
- Uhrazovat  faktury za investiční a neinvestiční práce, které byly dluhem k 31.12.2008.  

3. Odvod finančních prostředků z odpisů za rok 2008 z MŠ Nový Hrádek do rozpočtu 
městyse ve výši 78 998,- Kč. 

4. Rozpočtová opatření   
5. Řešení likvidace odpadů v roce 2009  – sběr papíru 
6. Výši členských příspěvků do DSO Region Orlické hory. Pro rok 2009 je stanovena výše 

příspěvků takto: jednorázový příspěvek obcí 6000,- Kč + 22,- Kč za každého obyvatele. 
7. Smlouvu o výpůjčce s firmou EKO-KOM na dvouletý pronájem a následný bezplatný 

převod kontejnerů na odpad do majetku městyse. Jedná se o kontejnery získané za 
umístění v soutěži „ Čistá obec“ v roce 2006 a 2007. 

8. Dodatek ke smlouvě č. 950201 na odvoz odpadů mezi firmou Marius Pedersen a 
městysem Nový Hrádek a upřesnění cen svozových známek pro rok 2009. 

9. Realizaci projektu „ Dovybavení veřejných ploch v obcích DSO Region Novoměstsko“, 
který bude realizován DSO Region Novoměstsko z POV 2009 na území obce. 

10. Navýšení příspěvku na provoz MŠ na r. 2008 dle skutečných nákladů. 
 

 
 
 

strana 1 ze 2 



 
 
C) UKLÁDÁ :  
 

1. Finančnímu a kontrolnímu výboru provést v 1. čtvrtletí r. 2009 kontrolu hospodaření  
Mateřské školy za rok 2008.  

 
 
D) BERE NA VĚDOMÍ :  
 

1. Zprávu pana starosty o plnění úkolů z minulých zasedání.      
2. Nové řešení likvidace odpadu a jeho třídění jako doposud s tím, že městys bude doplácet na 

tříděný papír . 
3. Informaci pana starosty o dokončení stavebních prací v půdní vestavbě ZŠ a uspořádání dne 

otevřených dveří pro veřejnost. 
4. Došlou poštu. 
5. Informaci Ing. Sobotky o provedení formální kontroly smlouvy o smlouvě budoucí mezi  
ČEZ  a Městysem N. Hrádek   na vybudování el. přípojek k rodinným domkům v lokalitě Na 
Farách. 

   
 
 
 
 
 
Schváleno Zastupitelstvem městyse Nový Hrádek dne 30.12.2008 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
starosta :  _____________________                 místostarosta :____________________ 

                  Vladimír Říha                                                             Olga Beková 
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