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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 13. řádného zasedání zastupitelstva městyse Nový Hrádek konaného dne 16.11.2011 

v kanceláři starosty městyse od 19.00 hod.  
 
K čl. 3.1. – usnesení č. ZM 13- 81/2011 
1) Zahájení 
2) Určení návrhové komise, ověřovatelů zápisu (§ 95 odst. 1 zákona o obcích) a zapisovatele 
3) Schválení (případné doplnění) programu,   
4) Kontrola úkolů z minulých jednání 
5) Žádosti o odkoupení pozemků 
6) Řešení zimní údržby 2011/2012 
7) Bytové záležitosti č.p. 59 
8) Volba zástupců zřizovatele ve školské radě 
9) Poplatky v MŠ 
10) Žádosti o změnu Územního plánu 
11) Žádost o dotaci z POV 
12) Zateplení a výměna oken v přístavbě ZŠ- tepelný audit, projekt, žádost o dotaci 
13) Žádost o dotaci z Nadace ČEZ 
14) Prodej kanalizace a vodovodu Na Farách 
15) Žádosti o změnu Územního plánu 
16) Přijetí daru od Nadace Charty 77 Konto Bariéry (schodolez) 
17) Rozpočtová opatření 
18) Smlouva s Centrem evropského projektování HK v rámci udržitelnosti projektu „Revitalizace 

centra městyse Nový Hrádek“ 
19) Účelová neinvestiční dotace – hasiči 
20) Nákup nového počítače pro účetní městyse 
21) Nabídka na zhotovení pomníku u příležitosti výročí 650 let od první písemné zmínky o Novém 

Hrádku 
22) Přijetí dotací v rámci DSO Region Novoměstsko a Region Orlické hory 
23) Došlá pošta 
24) Různé 
25) Diskuze 
 
K čl. 5.1 – usnesení č. ZM 13- 82/2011 
ZM Nový Hrádek schvaluje prodej pozemku p.p.č. 820/95 o výměře 1145 m2 v k.ú. Nový Hrádek za 
sjednanou cenu 350 Kč/m2, tedy za celkovou kupní cenu ve výši 400.750,- Kč, žadateli, panu Jiřímu 
Staškovi za podmínky, že městys bude mít do doby zápisu rozestavěné stavby RD do katastru 
nemovitostí ke zmiňovanému pozemku předkupní právo.   
 
K čl. 5.2 – usnesení č. ZM 13- 83/2011 
ZM Nový Hrádek ukládá úřadu městyse zveřejnit záměr prodat tyto nemovitosti v lokalitě Na Farách:  
1) pozemek p.p.č. 820/89 o výměře 943 m2 (označena jako B1), p.p.č. 820/91 o výměře 1128 m2 
(označena jako B2), p.p.č. 820/92 o výměře 956 m2 (označena jako B3), p.p.č. 820/100 o výměře 810 
m2 (označena jako B4), p.p.č. 820/12 o výměře 1101 m2 (označena jako B5), p.p.č. 820/17 o výměře 
1154 m2 (označena jako B6), p.p.č. 820/102 o výměře 1188 m2 (označena jako B7), p.p.č. 820/103 o 
výměře 1157 m2 (označena jako B8), p.p.č. 820/90 o výměře 803 m2 (označena jako A4), p.p.č. 
820/11 o výměře 973 m2 (označena jako A5) a p.p.č. 820/96 o výměře 1216 m2 (označena jako A6) , 
vše v k.ú. Nový Hrádek za těchto podmínek: a) městys si vyhrazuje možnost odstoupit od záměru 
městyse prodat pozemkové parcely, b) do doby zápisu rozestavěné stavby RD do katastru nemovitostí 
bude mít městys k pozemku předkupní právo, c) zasíťování pozemků bude zrealizováno nejpozději do 
10 let od podpisu kupní smlouvy a d) )   za 1 m2 pozemkové parcely cena 350 Kč/m2. 



Zastupitelstvo městyse Nový Hrádek  ZM 13- 16.11.2011 

  - 2 - 

 
2) ZM Nový Hrádek ukládá úřadu městyse zveřejnit záměr prodat tyto nemovitosti v lokalitě Na 
Farách, které jsou již zasíťované za stejných výše uvedených podmínek kromě podmínky zasíťování: 
p.p.č. 820/93 o výměře 897 m2 (označený jako „A1“) a p.p.č. 820/98 o výměře 1445 m2 (označený 
jako „A9“), vše v k.ú. Nový Hrádek 
 
K čl. 6.1. – usnesení č. ZM 13 -84/2011 
ZM Nový Hrádek pro zajištění zimní údržby místních komunikací na Novém Hrádku v období 2011-
2012 schvaluje uzavření smlouvy s panem Josefem Jelenem za cenu 630 Kč/1 hodinu bez DPH a s 
panem Ivo Štěpánem za cenu 650 Kč/1 hodinu bez DPH. 
 
K čl. 7.1 – usnesení č. ZM 13- 85/2011 
ZM Nový Hrádek souhlasí s ukončením stávající nájemní smlouvy k bytu č. 11 v budově čp. 59 v k.ú. 
Nový Hrádek se současnými nájemci, manželi Martinou a Romanem Hradeckými, a to dohodou ke dni 
30.11.2011. ZM Nový Hrádek schvaluje uzavření nájemní smlouvy s novým nájemcem zmiňovaného 
bytu, a to paní Dagmar Štanderovou s účinností od 1.12.2011 za dohodnutou výši nájemného 3000 
Kč/měsíc. 
 
K čl. 7.2 – usnesení č. ZM 13-86 /2011 
ZM Nový Hrádek ukládá starostovi oslovit nejméně 3 stavební firmy, aby podaly cenové nabídky na 
provedení stavebních úprav v bytě č. 12 nacházejícím se v budově čp. 59 v k.ú. Nový Hrádek. 
 
K čl. 8.1. – usnesení č. ZM 13 -87/2011 
ZM Nový Hrádek zvolilo pro období 2012 – 2015 tyto zástupce zřizovatele ve školské radě:   
Bc. Pavel Bachura, MUDr. Josef Soukup a Miloš Langr. 
 
K čl. 9.1 – usnesení č. ZM 13- 88/2011 
ZM Nový Hrádek souhlasí se zvýšením neinvestičního příspěvku v MŠ ze současných 150 Kč/měsíc 
na jedno dítě na  200 Kč/měsíc na jedno dítě. 
 
K čl. 11.1 – usnesení č. ZM 13- 89/2011 
ZM Nový Hrádek souhlasí s podáním žádosti o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova  KHK 
pro rok 2012  na opravu veřejného osvětlení – výše celkových nákladů 200 000,- Kč. Z toho podíl 
dotace z POV KHK činí 50%, t.j. 100 000,- Kč a ukládá starostovi městyse podat žádost ve 
stanoveném termínu.  

 
K čl. 12.1 – usnesení č. ZM 13- 90/2011 
ZM Nový Hrádek ukládá starostovi městyse podat žádost na MŽP o dotaci za účelem zateplení a 
výměny oken v přístavbě ZŠ. ZM Nový Hrádek souhlasí se zadáním zpracování tepelného auditu a 
projektové dokumentace zateplení ZŠ Nový Hrádek firmě IR INSPECTIONS s.r.o., Masarykovo 
náměstí 93, Police nad Metují za cenu 61 000,- Kč vč. DPH. ZM Nový Hrádek pověřuje starostu 
uzavřením smlouvy s Centrem evropského projektování HK na přípravu a zpracování příslušné žádosti 
na MŽP a následné řízení projektu v celkové ceně do 150 000,- Kč bez. DPH (příprava 30 000,- Kč, 
řízení projektu 120 000,- Kč). 
 
K čl. 13.1 – usnesení č. ZM 13- 91/2011 
ZM Nový Hrádek ukládá starostovi informovat ředitelku MŠ Nový Hrádek, že je možné za tento 
subjekt podat žádost o dotaci z Nadace ČEZ za účelem úpravy hřiště pro děti u mateřské školy. 
 
K čl. 14.1 – usnesení č. ZM 13- 92/2011 
ZM Nový Hrádek schvaluje prodej kanalizačního a vodovodního řadu nacházejícího se na těchto 
pozemcích v lokalitě Na Farách:  p.p.č. 820/87, 820/97, 820/108, 848/1, 849/2, 849/3, 1694/1, 1635 
vše v k.ú. Nový Hrádek, z vlastnictví Městyse Nový Hrádek do vlastnictví VaK Náchod, a.s., za 
sjednanou kupní cenu ve výši 2 058 321,- Kč vč. DPH a pověřuje starostu podpisem kupní smlouvy.   
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K čl. 15.1 – usnesení č. ZM 13- 93/2011 
ZM Nový Hrádek souhlasí s podáním žádosti o „Změnu číslo 4 Územního plánu obce Nový Hrádek“, 
která bude řešit změnu využití pozemků p.p.č. 1297/6, p.p.č. 1319, p.p.č. 1318/2 vše v k.ú. Nový 
Hrádek. Jedná se o změnu lesního pozemku na plochu občanského vybavení (rozšíření lyžařského 
areálu Panská stráň). Zároveň ZM pověřuje pana starostu Zdeňka Drašnara a pana místostarostu 
Vladimíra Říhu k projednávání této změny ÚPO na příslušných úřadech. 
Zpracování „Změny č. 4 ÚPO Nový Hrádek“ provede SURPMO, a. s., Opletalova 1626/36, Praha 1, 
Projektové středisko Hradec Králové za celkovou cenu 25 200,- Kč vč. DPH, přičemž polovinu těchto 
nákladů (12 600,- Kč) uhradí žadatel a polovinu Městys Nový Hrádek. Důvodem tohoto rozhodnutí je, 
že předmětná změna ÚPO je v zájmu dalšího rozvoje turistického ruchu na Novém Hrádku 
 
K čl. 16.1 – usnesení č. ZM 13- 94/2011 
ZM Nový Hrádek schvaluje přijetí daru ve výši 121 000,- Kč od Nadace Charty 77 Konto Bariéry na 
zakoupení schodolezu, který bude umístěn v budově základní školy a pověřuje starostu podpisem 
Darovací smlouvy.    
 
K čl. 17.1 – usnesení č. ZM 13- 95/2011 
ZM Nový Hrádek schvaluje rozpočtová opatření za měsíce říjen a listopad 2011. 
 
K čl. 18.1 – usnesení č. ZM 13- 96/2011 
ZM Nový Hrádek souhlasí s uzavřením smlouvy s Centrem evropského projektování HK v rámci 
udržitelnosti projektu „Revitalizace centra městyse Nový Hrádek“, za cenu  1000,- Kč /hodina bez 
DPH. Odměna bude fakturována podle počtu skutečně odpracovaných hodin. ZM pověřuje starostu 
podpisem předmětné smlouvy.  
 
K čl. 19.1 – usnesení č. ZM 13- 97/2011 
ZM Nový Hrádek schvaluje uzavření Smlouvy o poskytnutí účelové neinvestiční dotace v požární 
ochraně na výdaje jednotky SDH městyse pro rok 2011 s Královéhradeckým krajem, přičemž 
nevyčerpané finanční prostředky na odbornou přípravu budou přesunuty na věcné vybavení. Tyto 
prostředky ve výši 12 923,- Kč budou použity na zakoupení elektrocentrály v celkové hodnotě          
28 000,- Kč, přičemž zbývající část bude pokryta z rozpočtu městyse určeného na vybavení hasičů. 
 
K čl. 20.1 – usnesení č. ZM 13-98 /2011 
ZM Nový Hrádek schvaluje koupi nového počítače pro paní účetní z důvodu nevyhovující kapacity 
stávajícího počítače s podmínkou, že kupní cena včetně software nepřesáhne částku 30 000,- Kč s 
DPH. 
 
K čl. 22.1 – usnesení č. ZM 13- 99/2011 
ZM Nový Hrádek souhlasí s přijetím dotace z POV 2011 v rámci projektu Nákup drobné techniky na 
údržbu veřejných prostranství v obcích DSO Region Novoměstsko. Jedná se 2 kusy beden na 
posypový materiál a 7 balíků soli v celkové ceně 10 680,- Kč. Doplatek městyse činí 2 136,- Kč.   
K čl. 22.2 – usnesení č. ZM 13-100 /2011 
ZM Nový Hrádek souhlasí s přijetím dotace z POV 2011 v rámci projektu Zvýšení bezpečnosti 
v obcích DSO Region Orlické hory III – dopravní značení. Jedná se o 8 ks přenosných dopravních 
značek v celkové ceně 14 808,- Kč. Doplatek městyse činí 5 950,- Kč.  
 
Zasedání Zastupitelstva městyse Nový Hrádek bylo ukončeno v 2155 hod. 
 
 
       ___________________   _____________________ 
   Bc.Zdeněk Drašnar               Vladimír Říha 
            starosta       místostarosta 


