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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 16. řádného zasedání zastupitelstva městyse Nový Hrádek konaného dne 29.2.2012 

v obřadní síni úřadu městyse od 19.00 hod.  
 
K čl. 3.1. – usnesení č. ZM 16- 13/2012 
ZM Nový Hrádek schvaluje pořad jednání zastupitelstva městyse dne 29.2.2012 v tomto rozsahu:  
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) Zpráva o činnosti městyse v roce 2011, 
6) Schválení rozpočtu městyse na rok 2012,  
7) Zpráva inventarizační komise,  
8) Oprava bytu č. 12, Náchodská čp. 59 – výběr dodavatele, 
9) Místní komunikace Klainova ulice,  
10) Změna č. 4 ÚPO Nový Hrádek – upravený návrh zadání,  
11) Záměr těžby břidlicových plynů na území Kladského pomezí,  
12) Záměr městyse pronajmout nebytový prostor pro poskytování služeb výdejny léků,  
13) Došlá pošta,  
14) Různé,  
15) Diskuze. 
 
K čl. 5.1 – usnesení č. ZM 16- 14/2012 
ZM Nový Hrádek bere na vědomí Zprávu o činnosti městyse za rok 2011 uvedenou v příloze č. ZM 
16-14/2012. 
 
K čl. 6.1 – usnesení č. ZM 16- 15/2012 
ZM Nový Hrádek schvaluje rozpočet městyse Nový Hrádek na rok 2012 jako přebytkový takto: 
  
Celkové příjmy rozpočtu ve výši                  10 499  000,- Kč   
financování ve výši                                             753 830,- Kč 
celkové zdroje ve výši                                   11 252 830,- Kč 
běžné výdaje ve výši                                          8 842 630,-Kč  
kapitálové výdaje ve výši                                  1 511 220,- Kč 
financování vše výši                                             898 980,- Kč 
celkové výdaje ve výši                                   11 252 830,- Kč 
 
(Příloha k usensení č.ZM 16 – 15/2012 schválený rozpočet na rok 2012) 
 
ZM Nový Hrádek schvaluje příspěvky i pro příspěvkové organizace : 
Mateřská škola                                    830 000,- Kč 
Základní škola                                  1 580 000,- Kč 
TJ.Sokol                                               200 000,- Kč 
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K čl. 7.1 – usnesení č. ZM 16- 16/2012 
ZM Nový Hrádek bere na vědomí Inventarizační zprávu, uvedenou v příloze č. ZM 16 – 16/2012.  
 
K čl. 8.1. – usnesení č. ZM 16 -17/2012 
ZM Nový Hrádek schvaluje zadání  zakázky na opravu bytu č. 12 v budově čp. 59 v ulici Náchodské 
firmě Keltská stavební, Miloslav Kahoun, Hradní 184, Nový Hrádek za  nabídnutou cenu do výše 
161.288 Kč bez DPH a ukládá starostovi  zajistit realizaci této akce. 
 
K čl. 9.1 – usnesení č. ZM 16- 18/2012 
ZM Nový Hrádek schvaluje koupi části pozemku p.č. 432/1 ( dle GP č. 591-33/2011 ze dne 
18.11.2011 se jedná o pozemek.p.č. 432/3) o výměře 168 m2 v k.ú. Nový Hrádek za dohodnutou cenu 
60 Kč/m2, tedy za celkovou kupní cenu ve výši 10.080 Kč, z vlastnictví manželů Petra a Lenky 
Kleinových do vlastnictví městyse. Náklady na vklad práva do KN uhradí městys.  
 
K čl. 9.2 – usnesení č. ZM 16- 19/2012 
ZM Nový Hrádek schvaluje směnu těchto pozemků: část pozemku p.č. 432/2 ( dle GP č. 591-33/2011 
ze dne 18.11.2011 se jedná o pozemek  p.č. 432/4) o výměře  89 m2 ve vlastnictví manželů Jaroslava a 
Ivety Rázových a část pozemku p.č. 435/9 (dle GP č. 591-33/2011 ze dne 18.11.2011 se jedná o 
pozemek p.č. 435/10) o výměře  37 m2 ve vlastnictví pana Jaroslava Rázla za část pozemku p.č. 434 ( 
dle GP se jedná o pozemek p.č. 434/2) o výměře 324 m2 v k.ú. Nový Hrádek ve vlastnictví městyse. 
Doplatek ve výši 60 Kč/m2 za rozdíl směňovaných pozemků, tj. ve výši 11.880 Kč uhradí manželé 
Rázlovi ve prospěch městyse, s tím, že náklady na vklad práva do KN uhradí každá strana jednou 
polovinou. ZM Nový Hrádek souhlasí s úhradou nákladů - správního poplatku ve výši 1.000 Kč na 
vklad zániku práva odpovídající věcnému břemeni do KN k nově vytvořenému pozemku p.č. 435/10 
mezi panem Jaroslavem Rázlem a jeho rodiči z důvodu naléhavého právního zájmu městyse, aby 
převod zmiňovaného pozemku do vlastnictví městyse byl bez právních závazků (věcné břemeno, 
zástavní právo). 
 
K čl. 10.1 – usnesení č. ZM 16- 20/2012 
ZM Nový Hrádek schvaluje upravené zadání změny č. 4 ÚPO Nový Hrádek.   
 
K čl. 11.1 – usnesení č. ZM 16- 21/2012 
ZM Nový Hrádek zásadně nesouhlasí se stanovením průzkumného území „Trutnovsko“ a prováděním 
průzkumných geologických prací, které zahrnuje též mimo jiné chráněnou oblast přirozené akumulace 
vod Polická křídová pánev a mnoho dalších významných zdrojů pitné vody. ZM Nový Hrádek rovněž 
nesouhlasí s případnou těžbou nekonvenčních ložisek zemního plynu a ropy v této oblasti. 

 
K čl. 12.1 – usnesení č. ZM 16- 22/2012 
ZM Nový Hrádek ukládá úřadu městyse v případě ukončení současné  smlouvy o pronájmu 
nebytového prostoru pro poskytování služeb výdejny léků, zveřejnit záměr městyse pronajmout tento 
nebytový prostor nacházející se v budově čp. 123 na pozemku st.p.č. 331 v k.ú. Nový Hrádek. 
 
 
Zasedání Zastupitelstva městyse Nový Hrádek bylo ukončeno v 2125 hod. 
 
 
 
 
 
       ___________________   _____________________ 
   Bc. Zdeněk Drašnar               Vladimír Říha 
            starosta       místostarosta 


