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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 30. řádného zasedání zastupitelstva městyse Nový Hrádek konaného dne 22.08.2013 v kanceláři 

starosty městyse od 19.00 hod.  
 

 
K čl. 3.1. – usnesení č. ZM 30- 73/2013 
ZM Nový Hrádek schvaluje pořad jednání zastupitelstva městyse dne 22.08.2013 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) Oprava chodníků v ulici Náchodská,  
6) Oprava veřejného osvětlení v ulici Náchodská,  
7) Realizace opravy památníků obětem 2. světové války Dlouhé – Rzy,  
8) Oprava místní komunikace Dlouhé – pokračování,  
9) Žádost o zrušení předkupního práva na p.p.č. 820/8 v k.ú. Nový Hrádek,  
10) přidělení obecního bytu v čp. 102,  
11) Obecně závazná vyhláška č. 1/2013 o stanovení místního koeficientu pro výpočet daně z nemovitosti,  
12) Návrh změny Programu rozvoje vodovodů a kanalizací KHK pro městys Nový Hrádek,  
13) Příspěvek – neinvestiční dotace DSO Region Orlické hory – dofinancování projektu „Bezpečné branky“,  
14) Žádost o odkoupení pozemku,  
15) Rozpočtová opatření,  
16) Došlá pošta,  
17) Různé,  
18) Diskuse. 
 

K čl. 5.1 – usnesení č. ZM 30-74/2013 
ZM Nový Hrádek souhlasí s uzavřením Smlouvy o dílo pod č. 841/RA/197/2013 týkající se opravy chodníků ulice 
Náchodská v k.ú. Nový Hrádek za celkovou částku 296.855 Kč včetně zákonné sazby DPH s fy. STRABAG a.s. se 
sídlem v Ostravě, IČO 60838744 a pověřuje starostu jejím podpisem. 
 

K čl. 6.1. – usnesení č. ZM 30 -75/2013 
ZM Nový Hrádek schvaluje zadání zakázky na opravu veřejného osvětlení v ulici Náchodská v obci Nový Hrádek 
firmě Libor Přibyl, Antonína Kopeckého 142, 54922 Nový Hrádek, IČO 10487760 za nabídnutou cenu do max. 
výše 38.897 Kč včetně zákonné sazby DPH a ukládá starostovi zajistit realizaci této akce. 
 

K čl. 7.1. – usnesení č. ZM 30- 76/2013 
ZM Nový Hrádek schvaluje zadání zakázky na akci Nový Hrádek – oprava pomníku obětem 2. světové války 
(identifikační číslo EDS: 107D191001320) firmě Pavel Doskočil, akademický sochař, 507 33 Vršce 9, IČO 642 
35 238 za nabídnutou cenu do výše 72 400,- Kč (není plátcem DPH) a ukládá starostovi zajistit realizaci této akce. 
 

K čl. 8.1 – usnesení č. ZM 30-77/2013 
ZM Nový Hrádek schvaluje zadání zakázky v rámci projektu „Oprava havarijního stavu komunikace Dlouhé II“ 
firmě STRABAG a.s., Odštěpný závod Ostrava, oblast Západ, Kladská 1082, 500 03 Hradec Králové, 
DIČ: CZ60838744 za nabídnutou cenu do max. 360 000,- Kč bez DPH s odloženou splatností a ukládá starostovi 
zajistit realizaci této akce.“. 
 

K čl. 9.1 – usnesení č. ZM 30-78/2013 
ZM Nový Hrádek nesouhlasí se vzdáním se předkupního práva k pozemku p.p.č. 820/8 v k.ú. Nový Hrádek ve 
prospěch Městyse Nový Hrádek (do doby zápisu rozestavěné stavby RD) a ukládá starostovi, aby informoval o 
rozhodnutí zastupitelstva žadatele. 
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K čl. 10.1 – usnesení č. ZM 30-79/2013 
ZM Nový Hrádek schvaluje přidělení obecního bytu v č.p. 102, ulice Hradní, paní Janě Machové, Hradní 64, 549 
22 Nový Hrádek od 1.9.2013 na dobu určitou, a to do 31.12.2017 a ukládá úřadu městyse uzavřít nájemní smlouvu. 
 

K čl. 11.1 – usnesení č. ZM 30-80/2013 
ZM Nový Hrádek schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2013 týkající se zavedení místního koeficientu ve výši 
2, dle zákona č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitosti dle § 12, a to s účinností od 01.01.2014. 
 

K čl. 12.1 – usnesení č. ZM 30-81/2013 
ZM Nový Hrádek souhlasí s vydáním souhlasného stanoviska pro Vak Náchod, a.s. k návrhu změn Programu 
rozvoje vodovodů a kanalizací KHK pro městys Nový Hrádek. 
 

K čl. 13.1 – usnesení č. ZM 30- 82/2013 
ZM Nový Hrádek schvaluje poskytnutí příspěvku DSO Region Orlické hory na dofinancování projektu „Bezpečné 
branky“ - neinvestiční dotace branka Petrsport Futsal včetně sítě 2 kusy ve výši 6.460 Kč a   a pověřuje starostu 
podpisem Smlouvy o výpůjčce.  
 

K čl. 14.1 – usnesení č. ZM 30- 83/2013 
ZM Nový Hrádek schvaluje prodej pozemku p.p.č. 820/102 o výměře 1188 m2 (označena jako B7)  v k.ú. Nový 
Hrádek, za sjednanou cenu 350 Kč/m2, tedy za celkovou kupní cenu ve výši 415.800 Kč, žadateli, Ing. Zdeňku 
Zicháčkovi, bytem Feřtekova 560/20, 181 00 Praha 8 do jeho vlastnictví. ZM Nový Hrádek schvaluje splácení 
uvedené kupní ceny ve dvou splátkách, a to následovně: první splátka ve výši 300.000 Kč bude uhrazena do 10 dnů 
od podpisu kupní smlouvy a druhá splátka ve výši 115.800 Kč bude uhrazena do 30.09.2014.   
 

K čl. 14.2 – usnesení č. ZM 30- 84/2013 
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. 820/103 
o výměře 1157 m2 (označena jako B8), p.p.č. 820/11 o výměře 973 m2 (označena jako A5), p.p.č. 820/90 o výměře 
803 m2 ( označen jako A4)  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. 
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. 15.1 – usnesení č. ZM 30- 85/2013 
ZM Nový Hrádek schvaluje rozpočtová opatření za měsíc červenec a srpen 2013, která jsou přílohou zápisu pod č. 
ZM 30 – 85/2013.  
 
 
Zasedání Zastupitelstva městyse Nový Hrádek bylo ukončeno v 2155 hod. 
 
 
 
 
       ___________________   _____________________ 
   Bc. Zdeněk Drašnar               Vladimír Říha 
            starosta       místostarosta 

 


