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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 38. řádného zasedání zastupitelstva městyse Nový Hrádek konaného dne 03.04.2014 

v kanceláři starosty městyse od 19.00 hod.  
 
K čl. 3.1. – usnesení č. ZM 38- 23/2014 
ZM Nový Hrádek schvaluje program jednání zastupitelstva městyse dne 3. 4. 2014 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 komínů na obecních domech,  
6) Oprava obecního bytu č. 7, Náchodská čp. 59,  
7) Rozhledna na Šibeníku – další postup,  
8) Možnost posílení signálu mobilního operátora,  
9) Projednání podnájemní smlouvy bytu č. 2, Roubalův kopec čp. 349,  
10) Terénní úpravy Na Farách,  
11) Doplnění dopravního značení dle schváleného pasportu,  
12) Provoz kina v roce 2014,  
13) Nebezpečné přestupní místo na autobusové zastávce „Bohdašín – v Propasti“ – informace 
z jednání,  
14) Rozpočtová opatření,  
15) Mateřská škola Nový Hrádek a) výměna varného kotle b) Magnetické čipy školní jídelna,  
16) Ukončení smlouvy o nájmu nebytových prostor s Náchod Net s.r.o.,  
17) Smlouva o poskytnutí podpory ze SFŽP ČR,  
18) Došlá pošta,  
19) Různé,  
20) Diskuse. 
 
K čl. 5.1 – usnesení č. ZM 38-24/2014 
ZM Nový Hrádek schvaluje zadání zakázky na opravu obecních komínů v budovách čp. 123, 59 a 102 
v k.ú. Nový Hrádek firmě J. Herman, Náchodská 463, 549 32 Velké Poříčí, IČO 11590238, DIČ 
CZ5405020918 za nabídnutou cenu do výše 195 000,- Kč bez DPH a ukládá starostovi uzavřít  
smlouvu o dílo. 
 
K čl. 6.1 – usnesení č. ZM 38-25/2014 
ZM Nový Hrádek ukládá starostovi zajistit zpracování návrhu a 3 cenových nabídek na opravu bytu 
č. 7 v obecním domě čp. 59, Nový Hrádek, ulice Náchodská. 
 
K čl. 7.1. – usnesení č. ZM 38 -26/2014 

1) ZM Nový Hrádek schvaluje projektový záměr „Rozhledna na Šibeníku“ .  
2) ZM Nový Hrádek schvaluje  účast městyse na společném projektu „Hřebenovka“ v rámci 

Euroregionu Glacensis, týkající se rozhleden a vyhlídkových věží na česko-polském pohraničí 
s hřebenovou trasou, na dotčených pozemcích p.č. 628/1; 1645/1; 1598/1 a st.p.č. 497 v k.ú. 
Nový Hrádek  a pověřuje starostu dalším jednáním v rámci přípravy tohoto projektu. 

3) ZM Nový Hrádek schvaluje přihlášení městyse do architektonické soutěže „Cena Petra Parléře 
2014“ týkající se projektového záměru Rozhledna na Šibeníku a starostovi ukládá podat 
přihlášku ve stanoveném termínu. 
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K čl. 8.1 – usnesení č. ZM 38-27/2014 
ZM Nový Hrádek ukládá starostovi zaslat na společnost Telefónica Czech Republic, a.s, stížnost na 
špatný signál mobilního operátora společně s žádostí o jeho posílení, s tím, že městys v rámci projektu 
Rozhledny na Šibeníku bude počítat s přípravou pasivní části převaděče. 
 
K čl. 9.1 – usnesení č. ZM 38-28/2014  
ZM Nový Hrádek souhlasí s uzavřením smlouvy o podnájmu mezi stávajícím nájemcem bytové 
jednotky č. 349/2 v BD čp. 349 v k.ú. Nový Hrádek Barborou Plašilovou a Janem Vincencem a 
podnájemcem Hanou Pechovou. 
 
K čl. 10.1 – usnesení č. ZM 38-29/2014  
ZM Nový Hrádek schvaluje zadání zakázky na provedení terénních úprav v lokalitě Na Farách  firmě 
ŠPELDA s.r.o., provádění dopravních staveb, Říkov 82, 552 03 Česká Skalice, IČO: 28800125, 
DIČ: CZ28800125, za nabídnutou cenu do výše 188 377,- Kč bez DPH a ukládá starostovi uzavřít 
a podepsat smlouvu o dílo. 
 
K čl. 11.1 – usnesení č. ZM 38-30/2014  
ZM Nový Hrádek schvaluje v souladu s platným pasportem svislého dopravního značení zadání 
zakázky na instalaci 29 dopravních značek v Novém Hrádku, firmě Dopravní značení Náchod s.r.o., 
Vysokov 181, 549 12 Vysokov, IČO: 27467040, DIČ: CZ27467040, za nabídnutou cenu do výše 
28 711,- Kč bez DPH a ukládá starostovi uzavřít a podepsat smlouvu o dílo. 
 
K čl. 12.1 – usnesení č. ZM 38-31/2014  
ZM Nový Hrádek schvaluje provoz kina v roce 2014 v tomto rozsahu: květen – červen 1 x za měsíc, 
červenec – srpen – 2 x za měsíc, září a říjen 1 x za měsíc s tím, že v ojedinělých případech  lze 
frekvenci promítání zvýšit dle dohody s vedením městyse. 
 
K čl. 13.1 – usnesení č. ZM 38-32/2014  
ZM Nový Hrádek bere na vědomí zápis ze dne 12. 03. 2014 týkající se nebezpečného přestupního 
místa na autobusové zastávce „ Bohdašín – v Propasti“ se závěrem, že podrobná analýza uvedeného 
problému, kterou provede Oddělení dopravní obslužnosti KHK, bude předložena starostům okolních 
obcí a případné změny budou provedeny k 31. 08. 2014. Součástí analýzy bude i dotazníkové šetření v 
zúčastněných obcích. 
 
K čl. 14.1 – usnesení č. ZM 38- 33/2014 
ZM Nový Hrádek schvaluje rozpočtová opatření za měsíc únor a březen 2014, která jsou přílohou 
zápisu pod č. ZM 38 – 33/2014.  
 
K čl. 15.1 – usnesení č. ZM 38- 34/2014 
ZM Nový Hrádek schvaluje převod peněžních prostředků z rezervního fondu MŠ ve výši 
48 185,95 Kč a peněžních prostředků určených na provoz MŠ ve výši 107 000,- Kč do fondu 
reprodukce majetku, investičního fondu (současná výše tohoto fondu je 26 362,- Kč), který tak bude 
navýšen na částku 181 547,95 Kč. Z takto navýšeného fondu bude následně hrazen nákup nového 
varného kotle a „Stravovacího systému“. Dále ZM schvaluje v jídelně MŠ výměnu starého varného 
kotle za nový v ceně 87 318,- Kč vč. DPH. Dodavatelem bude firma Zich a spol. s.r.o. Gastrotechnika, 
Na Štěpníku 32, 503 04 Černožice, IČO: 25267027, DIČ: CZ25267027, která předložila nejvýhodnější 
nabídku 
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K čl. 15.2 – usnesení č. ZM 38- 35/2014 
ZM Nový Hrádek schvaluje vydávání a vyúčtování stravování ve školní jídelně pomocí magnetického 
čipu. Zároveň schvaluje nákup tohoto nového Stravovacího systému v ceně 114 254,- Kč vč. DPH od 
firmy Z – Ware, Horákovská 7, 628 00 Brno, IČO: 15564894, DIČ: CZ5805222500, která předložila 
nejvýhodnější nabídku.   
 
 
K čl. 16.1 – usnesení č. ZM 38- 36/2014 
ZM Nový Hrádek schvaluje Dohodu o ukončení smlouvy o nájmu nebytových prostor v budově čp. 
300, ul. Náchodská, Nový Hrádek, se stávajícím nájemcem fy. Náchod.NET s.r.o., IČO 25929585, a 
to ke dni 31.03.2014.  
 

 
K čl. 17.1 – usnesení č. ZM 38- 37/2014 
ZM Nový Hrádek schvaluje uzavření Smlouvy č. 12121183 o poskytnutí podpory ze Státního fondu 
životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí na akci „Zateplení objektu ZŠ 
– Nový Hrádek“ (smlouva byla podepsána zástupcem fondu 14. 03. 2014) a pověřuje starostu jejím 
podpisem.   
 

 
 
Zasedání Zastupitelstva městyse Nový Hrádek bylo ukončeno v 2105 hod. 
 
 
 
 
 
 
 
       ___________________   _____________________ 
   Bc. Zdeněk Drašnar               Vladimír Říha 
            starosta       místostarosta 

 


