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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 26. řádného zasedání zastupitelstva městyse Nový Hrádek konaného dne 30.11. 2016 

v kanceláři starosty městyse od 19 hod. 
 
 

 

K čl. 2.1. – usnesení č. ZM 26 - 300/2016 
ZM Nový Hrádek určuje ověřovateli zápisu Ing. Jiřího Hlaváčka a Ing. Vratislava Mareše a zapisovatelem 
Ing. Miloše Vondřejce. 
 
K čl. 3.1. – usnesení č. ZM 26 - 301/2016 
ZM Nový Hrádek schvaluje program jednání zastupitelstva městyse dne 30. 11. 2016 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) Žádost o odkoupení pozemku 
6) Majetkoprávní narovnání ulice Klainova  
7) Nabídka na zhotovení a umístění svislého dopravního značení 
8) Provoz kina v roce 2017 
9) Nabídka divadelního představení 
10) Nákup elektrické energie na rok 2017 
11) Přístavba hasičské zbrojnice č.p. 300 Nový Hrádek - nabídky na administraci projektu a organizaci 

veřejné zakázky 
12) Inventarizace majetku k 31. 12. 2016 - jmenování inventarizační komise 
13) Rozpočtové provizorium pro začátek roku 2017 
14) Plán investic na rok 2017 
15) Rozpočtová opatření 
16) Došlá pošta 
17) Různé 
18) Diskuse 

 
 

K čl. 5.1. – usnesení č. ZM 26- 302/2016 
ZM Nový Hrádek schvaluje po obdržení souhlasu odboru výstavby v Náchodě s dělením parcely p.č. 820/91 
prodej pozemku p.p.č. 820/109 o výměře 223 m2 v k.ú. Nový Hrádek, za sjednanou cenu 350 Kč/m2 vč. 
DPH, tedy za celkovou kupní cenu ve výši 78.050,- Kč vč. DPH, žadatelům Lubošovi Moravcovi, bytem 
Spojovací 919, 518 01 Dobruška a Kristýně Sataryové, bytem Zborovská 889/46, 150 00 Praha 5, do jejich 
podílového spoluvlastnictví. 
 
K čl. 5.2. – usnesení č. ZM 26 -303/2016 
ZM Nový Hrádek revokuje usnesení č. ZM 21 -245/2016 ze dne 26.05.2016 týkající se prodeje pozemku p.č. 
820/90 o výměře 803 m2 (označený jako A4) v k.ú. Nový Hrádek, za sjednanou cenu 350 Kč/m2 vč. DPH, 
tedy za celkovou kupní cenu ve výši 281.050,- Kč vč. DPH, žadateli Michalovi Jarolímovi, bytem Přerov 
nad Labem 100, PSČ: 289 16 a odstupuje na základě žádosti žadatelů od uvedeného prodeje pozemku. 
Žádost byla podána prostřednictví realitní kanceláře M+M Reality, které z tohoto důvodu nebude vyplacena 
žádná provize. 
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K čl. 5.3. – usnesení č. ZM 26- 304/2016 
ZM Nový Hrádek ukládá úřadu městyse zveřejnit záměr prodat tyto nemovitosti v lokalitě Na Farách:  
1) Pozemky: p.p.č. 820/90 o výměře 803 m2 (označený jako A4), p.p.č. 820/91 o výměře 905 m2 (označený 
jako „B2“), p.p.č. 820/12 o výměře 1101 m2 (označený jako „B5“) a p.p.č. 820/96 o výměře 1216 m2 
(označený jako „A6“), vše v k.ú. Nový Hrádek za těchto podmínek: a) městys si vyhrazuje možnost 
odstoupit od záměru městyse prodat pozemkové parcely, b) zasíťování pozemků bude zrealizováno 
nejpozději do 31. 12. 2018 a c) za 1 m2 pozemkové parcely cena 350,- Kč/m2 vč. DPH. 
 

Dále pan starosta Bc. Zdeněk Drašnar informoval o jednáních o možné směně části pozemků s vlastníkem 
parcely p.č. 820/8, panem Stanislavem Drašnarem ml., přes který vede kanalizační přípojka pro pozemky 
p.č. 820/90 a p.č. 820/11. V této souvislosti by mělo dojít ke zmenšení parcely p.č. 820/90 (cca o 100 m2), 
příslušný záměr bude včas zveřejněn, bude zažádáno o dělení pozemků a následně bude směna předložena 
ZM ke schválení. 
 
K čl. 6.1. – usnesení č. ZM 26- 305/2016 
Zastupitelstvo městyse Nový Hrádek schvaluje směnu těchto nemovitých věcí: části pozemku p.č. 452/1 o 
výměře 11 m2 v k.ú. Nový Hrádek ve vlastnictví městyse Nový Hrádek (nabývá pan Jindřich Dvořáček) za 
část pozemku p.č. 452/5 o výměře 4 m2 v k.ú. Nový Hrádek ve vlastnictví pana Jindřicha Dvořáčka, Lipová 
452, 533 41 Lázně Bohdaneč (nabyvatel městys Nový Hrádek). Vše dle GP č. 648-38/2016 ze dne 10. 08. 
2016 vypracovaný Kateřinou Bartošovou, IČO 04351207. Pan Jindřich Dvořáček městysi Nový Hrádek 
uhradí finanční vyrovnání za rozdíl směňovaných nemovitých věcí (7 m2) částku ve výši 150 Kč/m2 (celková 
cena finančního vyrovnání 1.050,- Kč). Náklady na vklad práva do katastru ve výši 1000 Kč uhradí městys 
Nový Hrádek.  
 

K čl. 7.1. – usnesení č. ZM 26- 306/2016 
Zastupitelstvo městyse Nový Hrádek schvaluje zadání zakázky na zhotovení a umístění svislého dopravního 
značení, které se týká zejména ulic Sokolská, U Stadionu, Antonína Kopeckého, kde by měla vzniknout zóna 
s dopravním omezením – přednost zprava, pozor děti, maximální povolená rychlost 30 km/hod. zhotovení a 
umístění dopravního zrcadla pro výjezd z ulice Ant. Kopeckého na silnici kolem domu čp. 138, firmě 
Dopravní značení Náchod s.r.o., Vysokov 181, 549 12 Vysokov, IČ: 27467040, DIČ: CZ27467040 za 
nabídnutou cenu do výše 27.000,- Kč bez DPH. ZM zároveň starostovi ukládá zajistit realizaci této akce. 
 

K čl. 8.1. – usnesení č. ZM 26- 307/2016 
ZM Nový Hrádek schvaluje provoz kina v roce 2017 v tomto rozsahu: květen – červen 2 filmy za měsíc, 
červenec – srpen každý týden 1 film, září a říjen 2 filmy za měsíc, zbylé měsíce 1 film za měsíc s tím, že 
v ojedinělých případech lze frekvenci promítání zvýšit dle dohody s vedením městyse. Promítacím dnem 
bude pátek.  
 
K čl. 9.1. – usnesení č. ZM 26- 308/2016 
Zastupitelstvo městyse Nový Hrádek souhlasí, aby v první polovině roku 2017 se v místním kině uskutečnilo 
představení divadelní hry „Naše tchyně odzbrojuje“ v podání bačetínských ochotníků za cenu 5.000,- Kč. 
ZM zároveň starostovi ukládá zajistit realizaci této akce. 
 
K čl. 10.1. – usnesení č. ZM 26- 309/2016 
ZM Nový Hrádek schvaluje výjimku ze Směrnic k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu a schvaluje 
uzavření Dodatku ke Smlouvě o sdružených službách dodávky elektřiny pro hladinu NN uzavřené v roce 
2015, která byla uzavřena s firmou Amper Market, a.s., Antala Staška 1076/33a, 140 00 Praha 4, IČO: 
24128376, DIČ: CZ24128376. Dodatek se týká prodloužení platnosti a účinnosti smlouvy, a to tak, že 
smlouva se prodlužuje na dobu trvání do 30. 6. 2017. Zároveň ZM pověřuje starostu podpisem tohoto 
Dodatku. 
 

K čl. 11.1. – usnesení č. ZM 26 -310 /2016 
ZM Nový Hrádek schvaluje zadání zakázky na Administraci projektu „Přístavba hasičské zbrojnice č.p. 300 
Nový Hrádek – zvýšení odolnosti stanice IZS vůči mimořádným událostem vyvolaným změnou klimatu“ 
firmě Východočeská rozvojová, s.r.o., Sadová 1539, 549 01 Nové Město nad Metují, IČO: 28771044, 
DIČ: CZ28771044 za nabídnutou cenu do výše 61.500,- Kč bez DPH.  
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K čl. 11.2. – usnesení č. ZM 26 -311 /2016 
ZM Nový Hrádek schvaluje zadání zakázky na administraci zadávacího řízení veřejné zakázky malého 
rozsahu na projekt „Přístavba hasičské zbrojnice č.p. 300 Nový Hrádek – zvýšení odolnosti stanice IZS vůči 
mimořádným událostem vyvolaným změnou klimatu“ Ing. Štěpánce Stráské, Dřevařská 391, 382 73 Vyšší 
Brod, IČO: 01124650 (zástupce pověřený pro jednání Ing. Jan Tomek) za nabídnutou cenu do výše 19.000,- 
Kč, cena konečná – Ing. Stráská není plátce DPH.  
 
K čl. 11.3 – usnesení č. ZM 26- 312/2016 
ZM Nový Hrádek schvaluje zadávací dokumentaci dodavatele stavebních prací v rámci projektu „Přístavba 
hasičské zbrojnice č.p. 300 Nový Hrádek – zvýšení odolnosti stanice IZS vůči mimořádným událostem 
vyvolaným změnou klimatu“, jehož financování bude podpořena z IROP. 
 
K čl. 12.1. – usnesení č. ZM 26- 313/2016 
ZM Nový Hrádek bere na vědomí jmenování inventarizační komise pro provedení inventarizace majetku ve 
vlastnictví městyse k 31. 12. 2016. 
 
K čl. 13.1. – usnesení č. ZM 26- 314/2016 
ZM Nový Hrádek schvaluje Rozpočtové provizorium pro začátek období roku 2017 uvedené v příloze zápisu 
pod č. ZM 26 – 314/2016. 
 
K čl. 14.1. – usnesení č. ZM 26- 315/2016 
Zastupitelstvo městyse Nový Hrádek bere na vědomí předpokládaný plán investic na rok 2017. 
 
K čl. 15.1. – usnesení č. ZM 26- 316/2016 
Zastupitelstvo městyse Nový Hrádek bere na vědomí a schvaluje rozpočtová opatření, která jsou přílohou 
zápisu pod č. ZM 26 – 316/2016.  
 
   
Zasedání Zastupitelstva městyse Nový Hrádek bylo ukončeno ve 21,05 hod. 
 
 
 
 
 
        _____________________                                     ____________________                                       
   Bc. Zdeněk Drašnar                Ing. Pavel Sobotka 
                       starosta                      místostarosta 


