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   MĚSTYS  NOVÝ HRÁDEK 
     Náměstí 28, 549 22 Nový Hrádek 

 
S O U H R N   U S N E S E N Í 

z 10. řádného zasedání zastupitelstva městyse Nový Hrádek konaného dne 28.05. 2015 
v kanceláři starosty městyse od 19.00 hod.  

 

 

K čl. 2.1. – usnesení č. ZM 10 - 67/2015 
ZM Nový Hrádek určuje ověřovateli zápisu Ing. Jeronyma Holého a Mgr. Alenu Lokvencovou 
a zapisovatelem Ing. Miloše Vondřejce. 
 

K čl. 3.1. – usnesení č. ZM 10 - 68/2015 
ZM Nový Hrádek schvaluje program jednání zastupitelstva městyse dne 28. 5. 2015 v tomto rozsahu: 
 
1) Zahájení 
2) Určení ověřovatelů zápisu (§ 95 odst. 1 zákona o obcích) a zapisovatele 
3) Schválení (případné doplnění) programu 
4) Kontrola úkolů z minulých jednání 
5) Závěrečný účet městyse za rok 2014 
6) Zabezpečení přezkoumání hospodaření městyse za rok 2015 
7) Použití finančních prostředků za sběr papíru 
8) Pozemky Na Farách – nabídka služeb kanceláře M+M reality 
9) Nákup náhradní výbojky do projekčního zařízení v kině 
10) Přidělení obecních bytů 
11) Oprava a doplnění vybavení víceúčelového hřiště pro veřejnost – přijetí dotace 
12) Strategický plán městyse 2015-20 – příprava dotazníků 
13) Projektové záměry městyse 
14) Dny evropského dědictví 2015 – zapojení městyse 
15) Smlouva o smlouvě budoucí o realizaci přeložky distribučního zařízení určeného k dodávce 

elektrické energie s ČEZ Distribuce 
16) Podpora obnovy a rozvoje venkova – podání žádosti o dotaci na obnovu drobných sakrálních 

staveb v obci 
17) Rozpočtová opatření 
18) Došlá pošta 
19) Různé 
20) Diskuse 
 

K čl. 5.1 – usnesení č. ZM 10-69/2015 
ZM Nový Hrádek schvaluje závěrečný účet městyse Nový Hrádek za rok 2014 s vyjádřením souhlasu 
s celoročním hospodařením bez výhrad.  
 

K čl. 6.1 – usnesení č. ZM 10- 70/2015 
ZM Nový Hrádek schvaluje podání žádosti o provedení bezplatného přezkoumání hospodaření 
městyse Nový Hrádek za rok 2015 Krajským úřadem KHK v souladu s ustanovením §42 zákona 
č. 128/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.  
K čl. 7.1 – usnesení č. ZM 10- 71/2015 
ZM Nový Hrádek schvaluje navýšení finančních prostředků na provoz ZŠ Nový Hrádek na rok 2015 
v částce do 20.000,- Kč, (jedná se o prostředky získané sběrem papíru) s tím, že tyto prostředky budou 
použity na nákup učebnic a učebních pomůcek pro žáky. 
 

K čl. 8.1. – usnesení č. ZM 10- 72/2015 
ZM Nový Hrádek, v souvislosti s prodejem stavebních parcel Na Farách, schvaluje uzavření 
Nevýhradní dohody o zprostředkování a poskytování služeb s firmou M + M reality holding a.s., se 
sídlem Praha 1, Nové Město, Krakovská 1675/2, PSČ 110 00, IČO: 27487768, DIČ: CZ27487768 
a pověřuje starostu jejím podpisem. Pevná provize z 1 prodané parcely bude činit 15.000,- Kč. Dohoda 
bude uzavřena na dobu určitou do 31. 12. 2016. Nedílnou součástí dohody bude i úprava a doplnění 
smluvního ujednání navrhovaná městysem.  
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K čl. 9.1. – usnesení č. ZM 10- 73/2015 
ZM Nový Hrádek schvaluje zakoupení náhradní výbojky do projekčního zařízení v místním kině za 
cenu 14.400,- Kč bez DPH a ukládá starostovi zajistit realizaci tohoto nákupu. 
 

K čl. 10.1. – usnesení č. ZM 10- 74/2015 
ZM Nový Hrádek schvaluje přidělení obecního bytu v č.p. 102, ulice Hradní, panu Pavlu Čechovi, 
Junácká 13, 169 00 Praha 6 od 1.7.2015 na dobu určitou, a to do 31.12.2017 a ukládá úřadu městyse 
uzavřít nájemní smlouvu. O přidělení dalších bytů bude rozhodnuto na některém z příštích zasedání 
ZM.  
 

K čl. 11.1 – usnesení č. ZM 10- 75/2015 
ZM Nový Hrádek schvaluje přijetí dotace na akci „Oprava a doplnění víceúčelového hřiště pro 
veřejnost“ v částce 60.000,- Kč, schválené Zastupitelstvem Královéhradeckého kraje usnesením 
č. ZK/21/1402/2015 ze dne 11. 5. 2015. (Výše celkových nákladů na akci předběžně činí 127.109,-
Kč.) Zároveň ZM Nový Hrádek pověřuje starostu Bc. Zdeňka Drašnara podpisem příslušné smlouvy 
a zajištěním realizace celá akce včetně výběru dodavatelů, přičemž jediným kritériem pro výběr 
dodavatele bude ekonomická výhodnost. 
 

K čl. 12.1 – usnesení č. ZM 10- 76/2015 
ZM Nový Hrádek bere na vědomí přípravu dotazníků, které budou sloužit jako jeden z podkladů pro 
vypracování strategického plánu městyse pro období do roku 2020. Distribuce dotazníků proběhne 
v měsíci červnu 2015.  
 

K čl. 13.1 – usnesení č. ZM 10- 77/2015 
ZM Nový Hrádek bere na vědomí problematiku, která by měla být zahrnuta do projektových záměrů 
na období 2015 – 20: Rozhledna na Šibeníku, Územní plán, dokončení zasíťování pozemků Na 
Farách, dořešení likvidace odpadních vod (zejména ZŠ a bytový dům č.p. 59), místo pro sběr 
tříděného odpadu, řešení kapacity MŠ, dětské hřiště u MŠ, využití objektu Hradní č.p. 66, kabelizace 
VO a cesta Bukovec, opravy a modernizace obecních domů, změna technologie vytápění ZŠ, případně 
MŠ atd., úprava šaten a dílen v ZŠ, výměna oken a dveří na budově úřadu městyse, revitalizace 
hřbitova a zeleně v obci, rozšíření kapacity hasičské zbrojnice, pomoc při realizaci sportovních hřišť u 
sokolovny a další úpravy hasičského cvičiště, nákup drobné komunální techniky, oprava místních 
komunikací, obnova drobných sakrálních památek. Upřesnění bude provedeno na základě 
vypracovaného strategického plánu. 
 

K čl. 14.1 – usnesení č. ZM 10- 78/2015 
ZM Nový Hrádek schvaluje spolupráci městyse s městem Nové Město nad Metují na přípravách 
a realizaci akce Dny evropského dědictví 2015, která se uskuteční dne 12. září 2015. 
 

K čl. 15.1 – usnesení č. ZM 10- 79/2015 
ZM Nový Hrádek v rámci připravovaného projektu Rozhledna na Šibeníku schvaluje uzavření 
Smlouvy č.: Z_S14_12_8120049729 o smlouvě budoucí o realizaci přeložky distribučního zařízení 
určeného k dodávce elektrické energie mezi městysem Nový Hrádek a ČEZ Distribuce, a.s. Děčín. 
Zároveň ZM zmocňuje starostu městyse podpisem předmětné smlouvy. Předběžný odhad celkových 
nákladů na přeložku činí 14.650,- Kč bez DPH a následně bude upřesněn smluvním vztahem. 
 

K čl. 16.1 – usnesení č. ZM 10- 80/2015 
ZM Nový Hrádek schvaluje podání žádosti o dotaci z MMR v rámci podprogramu Podpora obnovy 
a rozvoje venkova, dotační titul 4 na akci „Obnova Ukřižování Izidor včetně úpravy nejbližšího 
prostranství“.  
 

K čl. 17.1. – usnesení č. ZM 10- 81/2015 
ZM Nový Hrádek bere na vědomí a schvaluje rozpočtová opatření, která jsou přílohou zápisu pod 
č. ZM 10 – 81/2015.  
   
Zasedání Zastupitelstva městyse Nový Hrádek bylo ukončeno ve 21,33 hod. 
 

 
 
     ___________________   _____________________ 
   Bc. Zdeněk Drašnar               Ing. Pavel Sobotka 
            starosta        místostarosta 


