
USNESENÍ 
 Z 34  . ZASEDÁNÍ  ZASTUPITELSTVA  M ĚSTYSE 

 NOVÝ HRÁDEK 
konaného dne 28.5.2009 

 
Zastupitelstvo městyse:  
 

A) PROJEDNALO  : 
 

1. Program jednání a jeho rozšíření o následující body:  
• Čerpání z FRB na opravu bytu č.4 v č.p.123 a stanovení nájemného. 
• Žádost o souhlas se stavbou základnové stanice. 
• Smlouva o poskytnutí dotace z jednoletého programu KHK. 

2. Dohodu o poskytnutí dotace z PRV ČR. 
3. Žádost o změnu ve využití pozemků. 
4. Záměr pronájmu pozemku. 
5. Záměr pronájmu budovy bez č.p. – hasičská zbrojnice na Dlouhém. 
6. Tři žádosti o prodej pozemku na stavbu rod. domku Na Farách.  
7. Žádost o prodej části pozemku p.č.848/1. 
8. Žádost o pronájem půdního prostoru v č.p. 300. 
9. Žádost o přidělení bytu. 
10. Návrh závěrečného účtu za rok 2008. 
11. Zabezpečení přezkoumání hospodaření městyse za rok 2009. 
12. Možnost navýšení daně z nemovitostí. 
13. Čerpání z FRB na opravu bytu v č.p. 123  a stanovení nájemného z tohoto bytu. 
14. Žádost o souhlas se stavbou základnové stanice. 
15. Smlouvu o přidělení dotace z jednoletého programu KHK 
16. Došlou poštu. 

 
  B) SCHVALUJE :  
 

1. Program jednání a rozšíření programu o následující body : 
• Čerpání z FRB na opravu bytu č.4 v č.p.123 a stanovení nájemného. 
• Žádost o souhlas se stavbou základnové stanice. 
• Smlouva o poskytnutí dotace z jednoletého programu KHK 

2. Dohodu o přidělení dotace ve výši 750 000,- Kč prostřednictvím SZIF   Hradce Králové. 
Dotace je určena   na vybudování zpevněných ploch kolem kina, opravu chodníku a 
bezbariérový přístup do kina, vybudování nového stanoviště pro kontejnery na tříděný 
odpad. 

3. Žádost o změnu  využití pozemků  p.č. . 36/8; 36/9 a p.č.265 v k.ú. Dlouhé a její zahrnutí 
do změny č.3 ÚP městyse. 

4. Záměr pronájmu části pozemku p.č.1239 v k.ú. Nový Hrádek. 
5. Záměr pronájmu budovy bez č.p. – hasičská zbrojnice na Dlouhém. 
6. Prodej stavebních parcel č. A1, A7 a A10 na stavbu RD Na Farách. 
      Podmínky prodeje a smlouvy budou ještě upřesněny. 
7.  Prodej části pozemku p.č. 848/1 v k.ú. Nový Hrádek. 
8.  Pronájem ohraničeného místa o velikosti 9 x 4 m v půdním prostoru domu č.p.300 a  
     výši nájemného 50,- Kč měsíčně. 
9.  Podání žádosti na Krajský úřad KH kraje o přezkoumání hospodaření městyse za r. 2009. 

       10. Navýšení daně z nemovitostí  od roku  2010 na dvojnásobek. 
11. Nájemné ve výši trojnásobku základního regulovaného nájemného pro byt I. kategorie č. 4       
      v č.p.123  v Rokolské ulici. 
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12. Čerpání ve výši 100 000,- Kč  z FRB na opravu bytu č.4 v č.p. 123.  
13. Smlouvu o poskytnutí dotace z jednoletého programu KHK 

 
 
C) NESCHVALUJE:  
        1. Žádost o souhlas se stavbou základové stanice pro převaděč  signálu spol. O2 Telefónica. 
 
D) BERE NA VĚDOMÍ :  
 

1. Zprávu pana starosty o plnění úkolů z minulých zasedání.     
•  Informaci z jednání s panem Rohulánem z MěÚ v Náchodě a s panem Chaloupkou ze 

SÚS KH kraje ohledně opravy cesty od Jedle po Dlouhém. 
• Účast starosty městyse a zástupců jednotky SDH na jednání v Bílých Poličanech 

ohledně projektu na vybavení hasičských jednotek cisternovou technikou. 
2. Žádost o přidělení obecního bytu. 
3. Návrh závěrečného účtu za rok 2008 a jeho zveřejnění v zákonné lhůtě. 
4. Došlou poštu.  
5. Náměty a připomínky vzešlé z diskuse. 
 
 
Schváleno Zastupitelstvem městyse Nový Hrádek dne 28.5.2009 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
starosta :  _____________________                 místostarosta :____________________ 

                  Vladimír Říha                                                             Olga Beková 
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