
Zastupitelstvo městyse Nový Hrádek  ZM 29- 02.02.2017 

Strana - 1 - (celkem 3)  

 
 

   MĚSTYS  NOVÝ HRÁDEK 
     Náměstí 28, 549 22 Nový Hrádek 

 
 

S O U H R N   U S N E S E N Í 
z 29. zasedání zastupitelstva městyse Nový Hrádek konaného dne 02.02. 2017 v kanceláři 

starosty městyse od 19 hod. 
 

K čl. 2.1. – usnesení č. ZM 29 - 336/2017 
ZM Nový Hrádek určuje ověřovateli zápisu Ing. Vratislava Mareše a Mgr. Marcelu Havrdovou a zapisovatelem 
Ing. Miloše Vondřejce. 
 

K čl. 3.1. – usnesení č. ZM 29 - 337/2017 
ZM Nový Hrádek schvaluje program jednání zastupitelstva městyse dne 2. 2. 2017 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. Návrh rozpočtu na rok 2017 
6. Možnost obnovení stomatologické ordinace 
7. Kanalizace a vodovod Na Farách 

- smlouva o zápůjčce 
- smlouva o převodu investorství 

8. „Česko-polská Hřebenovka – východní část“ – pokračování v projektu 
9. Žádost o příspěvek na vytvoření pracovní příležitosti v rámci veřejně prospěšných prací k umístění uchazečů 

o zaměstnání 
10. Přidělení obecního bytu 
11. Žádost o odkoupení pozemku 
12. Pozemky Na Farách – nabídka dalších služeb kanceláře M+M reality 
13. Nákup nemovitosti do vlastnictví městyse 
14. Zvýšení akceschopnosti jednotek JPO II a JPO III – žádost o dotaci 
15. Havarijní pojištění cisternové automobilové stříkačky CAS 20 
16. Směrnice O zadávání veřejných zakázek malého rozsahu 
17. Nabídka na zhotovení pamětních mincí 
18. Došlá pošta 
19. Různé 
20. Diskuse 

 

K čl. 5.1. – usnesení č. ZM 29 - 338/2017 
ZM Nový Hrádek bere na vědomí návrh rozpočtu na rok 2017 a ukládá úřadu městyse tento návrh zveřejnit na 
úřední desce v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích. 
 

K čl. 6.1. – usnesení č. ZM 29 - 339/2017 
ZM Nový Hrádek bere na vědomí informace o možnosti obnovení zubní ordinace na Novém Hrádku a starostovi 
ukládá dále jednat s MDDr. Kyselým o způsobu realizace jeho záměru a následně zajistit provedení rekonstrukce 
stávajících prostor a dalších potřebných úkonů, tak aby mohla být ordinace v roce 2018 otevřena. 
 

K čl. 7.1. – usnesení č. ZM 29 - 340/2017 
ZM Nový Hrádek schvaluje uzavření Smlouvy o převodu a převzetí investorství se společností Vodovody a 
kanalizace Náchod, a.s., Náchod, Kladská 1521, 547 01 Náchod, IČ: 48172928, DIČ: CZ48172928 a pověřuje 
starostu podpisem této smlouvy. Předmětem smlouvy je bezúplatný převod a převzetí investorství stavby 
„Inženýrské sítě pro výstavbu rodinných domů Na Farách, Nový Hrádek“ II. a III. etapa (SO 02 Kanalizace 
jednotná a SO 03 Vodovod). 
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K čl. 7.2. – usnesení č. ZM 29 - 341/2017 
ZM Nový Hrádek schvaluje uzavření dvou Smluv o zápůjčce se společností Vodovody a kanalizace Náchod, a.s., 
Náchod, Kladská 1521, 547 01 Náchod, IČ: 48172928, DIČ: CZ48172928 a pověřuje starostu podpisem těchto 
smluv. Účelem poskytnutí zápůjček je krytí nákladů na vybudování stavby Inženýrské sítě pro výstavbu 
rodinných domů Na Farách, Nový Hrádek II. a III. etapa – stavební objekt kanalizace (450  948,- Kč bez DPH) a 
stavební objekt vodovod (494 091,- Kč bez DPH). Úroková sazba bude sjednána ve výši diskontní sazby ČNB 
zvýšené o 0,4 % p.a. (k datu poskytnutí zápůjčky činí diskontní sazba ČNB 0,05 % p.a.). Úroky bude zapůjčitel 
vydlužiteli účtovat ročně vždy k 31.10. příslušného roku za rok předcházející. Vydlužitel se zavazuje, že 
poskytnuté zápůjčky zapůjčiteli splatí v 5 ročních splátkách splatných vždy k 31.10. příslušného roku počínaje 
rokem 2018. Poslední splátky zápůjček budou uhrazeny nejpozději ke dni 31.10.2022. 
 

K čl. 8.1. – usnesení č. ZM 29- 342/2017 
ZM Nový Hrádek schvaluje pokračování v projektu „Česko-polská Hřebenovka – východní část“, vedoucí 
partner projektu Euroregion Pomezí, Čech, Moravy a Kladska – Euroregion Glacensis, IČ 64224619 se sídlem 
Panská 1492, 516 01  Rychnov nad Kněžnou. 
 

K čl. 9.1. – usnesení č. ZM 29 - 343/2017 
ZM Nový Hrádek souhlasí s podáním žádosti o příspěvek na vytvoření maximálně 7 pracovních příležitostí 
v rámci veřejně prospěšných prací k umístění uchazečů o zaměstnání. 
 

K čl. 10.1. – usnesení č. ZM 29- 344/2017 
ZM Nový Hrádek schvaluje přidělení obecního bytu č. 3 v II. nadzemním podlaží domu č.p. 123 (pošta) v ulici 
Rokolská, paní Lucii Plodkové, 517 83 Olešnice v Orlických horách 237 od 1.3.2017 na dobu určitou, a to do 
28.2.2018 a ukládá úřadu městyse uzavřít nájemní smlouvu. 
 

K čl. 11.1. – usnesení č. ZM 29- 345/2017 
ZM Nový Hrádek schvaluje prodej pozemku p.č. 820/91 o výměře 906 m2 (stavební parcela Na Farách označena 
jako B2) v k.ú. Nový Hrádek za sjednanou cenu 350 Kč/m2 vč. DPH tedy za celkovou kupní cenu ve výši 
317.100,- Kč vč. DPH, žadateli paní Marii Gančarčíkové, bytem Sokolská 364, Nový Hrádek a pověřuje pana 
starostu Bc. Zdeňka Drašnara sjednáním platebních podmínek a podpisem smlouvy. 
 

K čl. 11.2. – usnesení č. ZM 29- 346/2017 
ZM Nový Hrádek ukládá úřadu městyse zveřejnit záměr prodat tyto nemovitosti v lokalitě Na Farách:  
1) Pozemky:   p.p.č. 820/12 o výměře 1101 m2 (označený jako „B5“), p.p.č. 820/96 o výměře 1216 m2 (označený 
jako „A6“) a p.p.č. 820/90 o výměře 830 m2 (označený jako A4)  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. 
 

K čl. 12.1. – usnesení č. ZM 29- 347/2017 
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. 7. 2017. 
Nedílnou součástí dohody bude i úprava a doplnění smluvního ujednání navrhovaná městysem.  
 

K čl. 14.1. – usnesení č. ZM 29- 348/2017 
ZM Nový Hrádek schvaluje podání žádosti o dotaci na rozšíření řidičského oprávnění ze skupiny „B“ na skupinu 
„C“ pro 1 člena naší Jednotky SDH z dotačního programu Královéhradeckého kraje č. 17RRD12 – Zvýšení 
akceschopnosti jednotek JPO II a JPO III.  
 

K čl. 15.1. – usnesení č. ZM 29- 349/2017 
Zastupitelstvo městyse Nový Hrádek schvaluje poté, co bude cisternová automobilová stříkačka CAS 20 Tatra 
815 převedena do majetku městyse Nový Hrádek, toto vozidlo havarijně pojistit u Hasičské vzájemné pojišťovny, 
a.s. v rozsahu a za cenu, jak jsou uvedeny v nabídce. 
 

K čl. 16.1 – usnesení č. ZM 29- 350/2017 
ZM Nový Hrádek schvaluje Směrnici k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu, která je závazná pro členy 
zastupitelstva městyse a pro všechny zaměstnance úřadu městyse, kteří se podílí na zadávání veřejných zakázek. 
Ke dni účinnosti této směrnice se zároveň ruší dosavadní Směrnice k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu 
ze dne 1.7.2015. 
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K čl. 17.1. – usnesení č. ZM 29- 351/2017 
ZM Nový Hrádek schvaluje zadání zhotovení 600 ks pamětních mincí, které budou využívány při různých 
slavnostních příležitostech firmě Zinako s.r.o., Hranická 271, 757 01 Valašské Meziříčí, IČO: 26794616, DIČ: 
CZ26794616 za celkovou cenu do maximální výše 26 000,- Kč vč. DPH. 
   
Zasedání Zastupitelstva městyse Nový Hrádek bylo ukončeno ve 20:47 hod. 
 
 
 
 
 
        _____________________                                     ____________________                                       
   Bc. Zdeněk Drašnar                Ing. Pavel Sobotka 
                       starosta                      místostarosta 


