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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 11. řádného zasedání zastupitelstva městyse Nový Hrádek konaného dne 1.9.2011 

v kanceláři starosty městyse od 19.00 hod.  
 
 
K čl. 3.1. – usnesení č. ZM 11- 59/2011 
ZM Nový Hrádek schvaluje pořad jednání zastupitelstva městyse dne 23.6.2011 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) Žádost o odkoupení pozemků,  
6) Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene s ČEZ Distribuce, 
7) Přidělení obecního bytu v č.p. 59, nabídka na odkoupení vestavěné kuchyně,  
8) Žádosti o změnu územního plánu,  
9) Přijetí daru – pozemek komunikace, počítačová sestava knihovna 
10) Program návštěvy celostátní hodnotitelské komise soutěže Vesnice roku 2011,  
11) Rozpočtová opatření,  
12) Došlá pošta,  
13) Různé  
14) Diskuze. 
 
 
K čl. 5.1 – usnesení č. ZM 11- 60/2011 
ZM Nový Hrádek ukládá úřadu městyse zveřejnit záměr prodat tyto nemovitosti v lokalitě Na Farách: 
p.p.č. 820/93 o výměře 897 m2  (označena jako A1), p.p.č 820/8 o výměře 881 m2 (označena jako A2), 
p.p.č. 820/95 o výměře 1145 m2 (označena jako A8), p.p.č. 820/98 o výměře 1445 m2 (označena jako 
A9), p.p.č. 820/90 o výměře 803 m2 (označena jako A4),p.p.č. 820/11 o výměře 973 m2 (označena jako  
A5), p.p.č. 820/96 o výměře 1216 m2 (označena jako A6),  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. 820/102 o výměře 
1188 m2 (označena jako B7), p.p.č. 820/103 o výměře 1157 m2 (označena jako B8), p.p.č. 820/105 o 
výměře 1100 m2 (označena jako B9) a p.p.č. 820/106 o výměře 1196 m2 (označena jako B10), vše 
v k.ú. Nový Hrádek za těchto podmínek: a) městys si vyhrazuje možnost odstoupit od záměru prodat 
uvedené pozemkové parcely, b) do doby zahájení staveb sloužících k bydlení bude mít městys 
k pozemkům předkupní právo , d) prodej  1 m2 pozemkové parcely za cenu 350 Kč/m2. 
Zároveň ZM ukládá zveřejnit záměr prodeje p.p.č. 820/104 o výměře 1003 m2 v téže lokalitě, jako 
pozemek pro jiné účely. 
 
 
K čl. 5.2 – usnesení č. ZM 11- 61/2011 
ZM Nový Hrádek trvá na svém záměru prodat pozemek p.p.č. 96/10 o výměře 207 m2 v k.ú. Dlouhé 
s tím, že o prodeji zmiňovaného pozemku bude jednáno v 1.pololetí roku 2012. 
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K čl. 6.1 – usnesení č. ZM 11- 62/2011 
ZM Nový Hrádek souhlasí s vydáním souhlasného stanoviska ke stavbě kabelového rozvodu nízkého 
napětí NN kabelem AYKY 4x50, Nový Hrádek, přípojka k novostavbě RD na pozemku p.p.č. 825 
v k.ú. Nový Hrádek a dále souhlasí s uzavřením smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení 
věcného břemene č. IV-12-2008803/1 mezi společností ČEZ Distribuce, a.s. a městysem Nový 
Hrádek, týkající se těchto pozemků ve vlastnictví městyse: p.p.č. 820/87, p.p.č. 849/2, p.p.č. 849/3, 
p.p.č. 1712 a  p.p.č. 1713 vše v k.ú. Nový Hrádek, spočívajícího v umístění, zřízení a provozování 
stavby distribuční soustavy, přípojka k novostavbě RD na pozemku p.p.č. 825 v k.ú. Nový Hrádek. 
Věcné břemeno bude zřízeno úplatně za jednorázovou částku  ve výši nejméně 4.200 Kč včetně 20% 
DPH. Rozsah věcného břemene bude upřesněn dle geometrického plánu, který bude výchozím 
podkladem pro sepsání smlouvy o zřízení věcného břemene. Náklady na vklad práva uhradí fy. ČEZ 
Distribuce a.s. 
 
K čl. 6.2 – usnesení č. ZM 11- 63/2011 
ZM Nový Hrádek souhlasí s vydáním souhlasného stanoviska ke stavbě kabelového rozvodu nízkého 
napětí NN kabelem AYKY 4x50, Nový Hrádek, přípojka ke stavbě RD č.e. 58 na pozemku st.p.č. 184 
v k.ú. Nový Hrádek. ZM Nový Hrádek souhlasí s uzavřením smlouvy o uzavření smlouvy o zřízení 
věcného břemene č. IV-12-2006212/VB/1- Nový Hrádek, Sladký mezi společnosti ČEZ Distribuce, 
a.s. a městysem Nový Hrádek, týkající se části pozemku p.p.č. 247/1 v k.ú. Nový Hrádek, 
spočívajícího v umístění, zřízení a provozování stavby distribuční soustavy: přípojka ke stavbě RD č.e. 
58 na pozemku st.p.č. 184 v k.ú. Nový Hrádek. Věcné břemeno bude zřízeno úplatně za jednorázovou 
částku  ve výši 1.200 Kč včetně 20% DPH. Náklady na vklad práva uhradí fy. ČEZ Distribuce a.s. 
 
K čl. 7.1 – usnesení č. ZM 11- 64/2011 
ZM Nový Hrádek schvaluje ukončení nájemní smlouvy k bytu č. 10 v čp. 59 ke dni 31.8.2011 a 
souhlasí s odkoupením vestavěné kuchyňské linky. Schvaluje přidělení uvolněného obecního bytu č. 
10 v čp. 59 panu Josefu Rufferovi .  
  
K čl. 9.1 – usnesení č. ZM 11- 65/2011 
ZM Nový Hrádek schvaluje přijetí daru části pozemku p.p.č. 1284/2 o výměře 45 m2 v k.ú. Nový 
Hrádek ( dle GP č. 583-2503/2011 se jedná o pozemek  nově označený p.p.č. 1284/3), z vlastnictví 
pana Josefa Drašnara z Nového Hrádku do vlastnictví městyse. Náklady na vklad práva do KN uhradí 
městys. ZM Nový Hrádek pověřuje starostu podpisem smlouvy. 
ZM Nový Hrádek schvaluje přijetí daru – počítačová sestava (počítač, monitor, tiskárna), která je 
umístěna v obecní knihovně v rámci projektu „Internetizace knihoven“ v pořizovací ceně 52 896,- Kč 
a pověřují starostu podpisem  darovací smlouvy.  
 
K čl. 10.1 – usnesení č. ZM 11- 66/2011 
ZM Nový Hrádek bere na vědomí informaci o programu návštěvy celostátní hodnotitelské komise 
soutěže Vesnice roku 2011, která se uskuteční v sobotu dne 3.9.2011 na Novém Hrádku. 
 
K čl. 11.1 – usnesení č. ZM 11- 67/2011 
ZM Nový Hrádek schvaluje rozpočtová opatření za měsíc srpen 2011.  
 
 
Zasedání Zastupitelstva městyse Nový Hrádek bylo ukončeno ve 21.00 hod. 
 
 
 
       ___________________   _____________________ 
   Bc.Zdeněk Drašnar               Vladimír Říha 
            starosta       místostarosta 


