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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 43. řádného zasedání zastupitelstva městyse Nový Hrádek konaného dne 25.09.2014 

v kanceláři starosty městyse od 19.00 hod.  
 
 
K čl. 3.1. – usnesení č. ZM 43- 85/2014 
ZM Nový Hrádek schvaluje program jednání zastupitelstva městyse dne 12.09. 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) Územní plán Nový Hrádek – určení pověřeného zastupitele,  
6) Zimní údržba 2014 – 2015,  
7) Smlouva o společném postupu zadavatelů při centralizovaném zadávání a zmocnění centrálního 
zadavatele s městem Nové Město nad Metují (sdružená dodávka el. energie),  
8) Žádost o bezúplatný převod pozemků pod chodníky z majetku Královéhradeckého kraje do 
vlastnictví městyse,  
9) Odpisový plán hmotného majetku v MŠ (stravovací systém),  
10) Zapojení ZŠ do projektu „Škola na dotek v Královéhradeckém kraji“,  
11) SLAVONIA, a.s. – záměr uzavření nové pachtovní smlouvy,  
12) Přidělení bytu v čp. 59,  
13) Rozhledna na Šibeníku – výsledky architektonické soutěže,  
14) Žádost o povolení výjimky z nejnižšího počtu žáků ZŠ,  
15) Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo na zateplení objektu ZŠ (změna formy bankovní záruky),  
16) Návrh čištění odpadních vod pomocí kořenových ČOV,  
17) Výsledek veřejnoprávní kontroly u příspěvkových organizací MŠ a ZŠ,  
18) Rozpočtová opatření,  
19) Došlá pošta,  
20) Různé,  
21) Diskuse 
 
K čl. 5.1 – usnesení č. ZM 43-86/2014 
ZM Nový Hrádek schvaluje Bc. Zdeňka Drašnara pověřeným zastupitelem v rámci celého 
pořizovacího procesu územního plánu obce Nový Hrádek. 
 
K čl. 6.1 – usnesení č. ZM 43- 87/2014 
Zastupitelstvo městyse Nový Hrádek pro zajištění zimní údržby místních komunikací na Novém 
Hrádku v období 2014-2015 schvaluje uzavření smlouvy s panem Jaroslavem Linhartem za cenu 
700, Kč/ 1 hodinu bez DPH (cena je konečná, není plátcem DPH) a s panem Ivo Štěpánem za cenu 
650, Kč/ 1 hodinu bez DPH. ZM Nový Hrádek, dále schvaluje uzavření smlouvy se SÚS KHK.  
Zastupitelstvo městyse Nový Hrádek zároveň schvaluje uzavření Dohody o provedení práce s panem 
Václavem Grulichem na zajištění údržby komunikace v části Nového Hrádku – Doly.  
 
K čl. 7.1 – usnesení č. ZM 43- 88/2014 
ZM Nový Hrádek bere na vědomí uzavření smlouvy o společném postupu zadavatelů při 
centralizovaném zadávání a zmocnění centrálního zadavatele s městem Nové Město nad Metují 
(sdružená dodávka el. energie). 
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K čl. 8.1 – usnesení č. ZM 43-89/2014 
ZM Nový Hrádek schvaluje podání žádosti o bezúplatný převod pozemků,   (darování), oddělené dle 
geometrického plánu č. 621-305/2013, pod chodníky v k. ú. a obci Nový Hrádek, okres Náchod, z 
majetku Královéhradeckého kraje do vlastnictví městyse Nový Hrádek:   

- p. p. č. 1646/4 o výměře 882 m² (ostatní plocha – ostatní komunikace) 
- p. p. č. 1646/5 o výměře 936 m² (ostatní plocha – ostatní komunikace) 
- p. p. č. 1646/6 o výměře 100 m² (ostatní plocha – ostatní komunikace) 
- p. p. č. 1730/4 o výměře 684 m² (ostatní plocha – ostatní komunikace) 
- p. p. č. 1730/5 o výměře 551 m² (ostatní plocha – ostatní komunikace) 

 

K čl. 9.1 – usnesení č. ZM 43-90/2014  
ZM Nový Hrádek schvaluje Odpisový plán hmotného majetku (stravovacího systému) v příspěvkové 
organizaci MŠ, který je přílohou zápisu pod č. ZM 43-90/2014.  
 
K čl. 10.1 – usnesení č. ZM 43- 91/2014 
ZM Nový Hrádek bere na vědomí, zapojení místní základní školy do projektu „Škola na dotek 
v Královéhradeckém kraji“ pod reg. zn. č. CZ.1.07/1.3.00/51.0042 
 

K čl. 11.1 – usnesení č. ZM 43- 92/2014 
ZM Nový Hrádek ukládá úřadu městyse zveřejnit záměr městyse propachtovat tyto pozemky ve 
vlastnictví městyse: p.p.č. 869/14 o výměře 493 m2, p.p.č. 979/3 o výměře 620 m2, p.p.č. 1030/13 o 
výměře 401 m2, p.p.č. 1674 o výměře cca 1650 m2, p.p.č. 1677 o výměře 377 m2, p.p.č. 1678/1 o 
výměře cca 1724 m2, p.p.č. 1678/2 o výměře 372 m2 a p.p.č. 1679 o výměře 518 m2, vše v k.ú. Nový 
Hrádek o celkové výměře 0,6155 ha, za těchto podmínek: min. pachtovné ve výši 1 500,- Kč/ha, 
s upozorněním, že pozemky jsou v současné době užívány dle nájemní smlouvy fy. Slavonia a.s. 
 

K čl. 12.1 – usnesení č. ZM 43- 93/2014 
ZM Nový Hrádek schvaluje přidělení bytové jednotky č. 9 v budově čp. 59, ulice Náchodská, Nový 
Hrádek Haně Lehké a Zdeňku Lehkému za měsíční nájemné ve výši 3 000,- Kč s účinností od 1. 10. 
2014, na dobu určitou do 30. 9. 2015 a pověřuje starostu podpisem nájemní smlouvy. 
 

K čl. 13.1 – usnesení č. ZM 43- 94/2014 
ZM Nový Hrádek bere na vědomí rozhodnutí poroty veřejné projektové architektonické soutěže 
„Rozhledna na Šibeníku“ (Nový Hrádek) ze dne 15. 09. 2014, která ocenila tyto soutěžní návrhy: 
první cenu ve výši 60.000 Kč získal Ing. arch. Pavel Suchý, druhou cenu ve výši 40.000 Kč získalo 
studio H3T architekti a třetí cenu ve výši 30.000 Kč získal tým ve složení: Ing. arch. Jakub Kopec, 
Ing. arch. Jaroslav Sedlák, BcA. Jakub Roček a Mgr. Šárka Svobodová.  
 

K čl. 14.1 – usnesení č. ZM 43- 95/2014 
ZM Nový Hrádek schvaluje povolení výjimky z nejnižšího počtu žáků příspěvkové organizace 
Základní školy, Nový Hrádek, okres Náchod na nejméně 16 žáků v průměru na 1 třídu, za 
předpokladu, že zřizovatel – městys Nový Hrádek uhradí zvýšené výdaje na vzdělávací činnost školy, 
a to nad výši stanovenou krajským normativem. 
 

K čl. 15.1 – usnesení č. ZM 43- 96/2014 
ZM Nový Hrádek schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo s firmou KERSON spol. s r.o. 
Dobré, IČO 45536040, týkající se zakázky „Zateplení objektu ZŠ – Nový Hrádek“, kterou se institut 
bankovní záruky mění na formu notářské úschovy a to za stejných podmínek, které platily pro 
bankovní záruku a pověřuje starostu podpisem výše uvedené smlouvy.  
 

K čl. 16.1 – usnesení č. ZM 43- 97/2014 
ZM Nový Hrádek bere na vědomí vypracovaný návrh Ing. Michala Šperlinga na čištění odpadních vod 
v městysu Nový Hrádek pomocí kořenových ČOV a pověřuje starostu dalším jednáním s VaK Náchod 
a dalšími příslušnými institucemi. 
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K čl. 17.1 – usnesení č. ZM 43- 98/2014 
ZM Nový Hrádek bere na vědomí výsledek veřejnosprávní kontroly u příspěvkových organizací MŠ 
a ZŠ ze dne 15. 9. a 17. 9. 2014.  
 
K čl. 18.1 – usnesení č. ZM 43- 99/2014 
ZM Nový Hrádek schvaluje rozpočtová opatření za měsíc srpen a září 2014, která jsou přílohou zápisu 
pod č. ZM 43 – 99/2014.  
 
 
Zasedání Zastupitelstva městyse Nový Hrádek bylo ukončeno v 2130. hod. 
 
 
 
 
 
 
       ___________________   _____________________ 
   Bc. Zdeněk Drašnar               Vladimír Říha 
            starosta       místostarosta 

 


