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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 15. řádného zasedání zastupitelstva městyse Nový Hrádek konaného dne 26.11. 2015 
v kanceláři starosty městyse od 19.00 hod.  

 

 

 
K čl. 2.1. – usnesení č. ZM 15 - 143/2015 
ZM Nový Hrádek určuje ověřovateli zápisu Mgr. Marcelu Havrdovou a Mgr. Alenu Lokvencovou 
a zapisovatelem Ing. Miloše Vondřejce. 
 

K čl. 3.1. – usnesení č. ZM 15 - 144/2015 
ZM Nový Hrádek schvaluje program jednání zastupitelstva městyse dne 26. 11. 2015 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) Přijetí účelové neinvestiční dotace v požární ochraně 
6) Revitalizace zeleně Nový Hrádek – přijetí dotace z OPŽP 
7) Žádost o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova KHK pro rok 2016 
8) Územní plán – žádost o poskytnutí dotace z MMR 
9) Rozšíření MŠ – možnost dotace 
10) Nákup komunální techniky pro potřeby městyse 
11) Směna pozemku ve vlastnictví městyse 
12) Nominace do Řídícího výboru partnerství Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání 
13) Doplnění dopravního značení na místních komunikacích 
14) Rozhledna na Šibeníku 
15) Inventarizace majetku k 31. 12. 2015 - jmenování inventarizační komise 
16) Rozpočtové provizorium pro začátek roku 2016 
17) Obecní pozemky – dodatky k nájemním smlouvám 
18) Žádost o souhlas s výstavbou balkonu v bytovém domě čp. 348 
19) Nabídka fixace úrokové sazby u hypotéčního úvěru 
20) Rozpočtová opatření 
21) Došlá pošta 
22) Různé 
23) Diskuse 
 

K čl. 5.1 – usnesení č. ZM 15- 145/2015 
ZM Nový Hrádek schvaluje přijetí účelové neinvestiční dotace ve výši 6 999,90 Kč z rozpočtu 
Královéhradeckého kraje podle Pravidel pro poskytování a čerpání účelové neinvestiční dotace na výdaje 
jednotek sboru dobrovolných hasičů obcí Královéhradeckého kraje na rok 2015. ZM Nový Hrádek zároveň 
pověřuje starostu k podpisu příslušné smlouvy s Královéhradeckým krajem. 
 

K čl. 6.1. – usnesení č. ZM 15- 146/2015 
ZM Nový Hrádek v rámci akce „Revitalizace zeleně Nový Hrádek“ schvaluje uzavření Smlouvy č. 15256996, o 
poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí 
mezi městysem Nový Hrádek a Státním fondem životního prostředí ČR, Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11. 
Zároveň ZM zmocňuje starostu městyse podpisem předmětné smlouvy. Celkové způsobilé výdaje 424 918,- Kč, 
celková dotace 318 688,50 Kč (z toho dotace z fondu SFŽP 21 245,90 Kč a dotace z prostředků Evropské unie 
bude maximálně 297 442,60 Kč). 
 

K čl. 7.1 – usnesení č. ZM 15- 147/2015 
ZM Nový Hrádek schvaluje podání žádosti o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova 
Královéhradeckého kraje pro rok 2016 - dotační program 16POV02 - „Komplexní úprava nebo dovybavení 
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veřejných prostranství a místních komunikací, infrastruktura“ na akci „Rekonstrukce VO ul. Bukovecká a okolí, 
Nový Hrádek“. Celková cena vč. DPH by činila maximálně 1 218 714,- Kč, přičemž výše dotace z POV KHK 
by mohla být 590 000,- Kč. ZM zároveň ukládá starostovi městyse podat příslušnou žádost. 
 
K čl. 8.1. – usnesení č. ZM 15- 148/2015 
ZM Nový Hrádek schvaluje podání žádosti na MMR o poskytnutí dotace z programu 117D05 „Podpora územně 
plánovacích činností obcí“, podprogram 117D0510 „Podpora územně plánovacích dokumentací obcí“ – titul 
Územní plán (ÚP) pro rok 2016 na akci „Územní plán Nový Hrádek“. Výše předpokládaných skutečně 
vynaložených uznatelných nákladů cca 320 000,- Kč, přičemž výše dotace z MMR by mohla být cca 255 000,- 
Kč. ZM zároveň ukládá starostovi městyse podat příslušnou žádost. 
 

K čl. 10.1. – usnesení č. ZM 15- 149/2015 
Zastupitelstvo městyse Nový Hrádek schvaluje koupi malotraktoru YUKON W 5064 + návěs 1,5 t + další 
výbava (majáček, zadní pracovní světlo, přední a zadní rychlozávěs, tažný závěs na vlek) – dodavatel 
WISCONSIN Engineering CZ Prostějov /Agrostroj Prostějov, výroba, prodej a servis zemědělské, lesnické a 
komunální techniky – za nabídkovou cena 489 430,- Kč bez DPH (dodací lhůta cca březen 2016). ZM zároveň 
starostovi ukládá zajistit realizaci nákupu. 
 
 K čl. 11.1. – usnesení č. ZM 15- 150/2015 
Zastupitelstvo městyse Nový Hrádek schvaluje směnu těchto nemovitých věcí: pozemek p.p.č. 1637 o výměře 
81 m2 v k.ú. Nový Hrádek ve vlastnictví městyse Nový Hrádek (nabývá paní Therese Sigrid Bartelové) za část 
pozemku p.p.č. 320/6 (dle GP č. 634-199/2015 ze dne 23.06.2015 vypracovaný GEOTON Praha s.r.o. se jedná 
o pozemek p.p.č. 320/7) o výměře 48 m2 a část pozemku p.p.č. 320/5 (dle GP č. 634-199/2015 ze dne 
23.06.2015 vypracovaný GEOTON Praha s.r.o. se jedná o pozemek p.p.č. 320/8) o výměře 12 m2, vše ve 
vlastnictví paní Therese Sigrid Bartelové, bytem Písecká 2192/15, Vinohrady, 13000 Praha 3 (nabyvatel městys 
Nový Hrádek). Paní Theresa Sigrid Bartelové uhradí za rozdíl směňovaných nemovitých věcí částku ve výši 60 
Kč/m2, tedy celkem finanční vyrovnání 1260 Kč v hotovosti městysi Nový Hrádek. Náklady na vklad práva do 
katastru ve výši 1000 Kč a náklady za vyhotovení předmětného geometrického plánu ve výši 5.445 Kč uhradí 
každá strana ve výši jedné poloviny. Z důvodu, že nabývané pozemky městyse Nový Hrádek ( p.p.č. 320/7 a 
p.p.č. 320/8, oba v k.ú. Nový Hrádek), jsou zatížené věcným břemenem práva užívání pro Olgu Barthelovou, 
nar. 14.08.1954, souhlasí ZM Nový Hrádek se zánikem zmiňovaného věcného břemene a ukládá starostovi 
uzavřít smlouvu týkající se zmiňovaných práv, a to smlouvu směnnou se smlouvou o zániku věcného břemene. 
  
K čl. 12.1. – usnesení č. ZM 15- 151/2015 
Zastupitelstvo městyse Nový Hrádek bere na vědomí, že za městys Nový Hrádek do Řídícího výboru partnerství 
Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání na území SO ORP Dobruška je jako zástupce zřizovatele 
příspěvkových organizací MŠ a ZŠ nominován Bc. Zdeněk Drašnar, starosta městyse, náhradníkem je Ing. 
Pavel Sobotka, místostarosta městyse.  
 

K čl. 13.1. – usnesení č. ZM 15- 152/2015 
Zastupitelstvo městyse Nový Hrádek schvaluje doplnění pasportu svislého dopravního značení, které se týká 
zejména ulic Sokolská, Pod Stadionem, Antonína Kopeckého, kde by měla vzniknout zóna s dopravním 
omezením – přednost zprava, pozor děti, maximální povolená rychlost 30 km/hod. Instalace značky zákaz 
zastavení nad poštou k vjezdu na náměstí bude řešena na podnět dopravního inženýra samostatně SÚS KHK. 
ZM zároveň starostovi ukládá zajistit realizaci této akce. 
   
K čl. 14.1. – usnesení č. ZM 15- 153/2015 
ZM Nový Hrádek schvaluje uzavření Dodatku č. 4 ke Smlouvě o dílo, která byla uzavřena dne 14. 1. 2015 mezi 
městysem Nový Hrádek a firmou ABM architekti a pověřuje starostu jeho podpisem. 
 
K čl. 15.1. – usnesení č. ZM 15- 154/2015 
ZM Nový Hrádek bere na vědomí jmenování inventarizační komise pro provedení inventarizace majetku ve 
vlastnictví městyse k 31. 12. 2015. 
 
K čl. 16.1. – usnesení č. ZM 15- 155/2015 
ZM Nový Hrádek schvaluje Rozpočtové provizorium pro začátek období roku 2016 uvedené v příloze zápisu 
pod č. ZM 15 – 155/2015. 
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K čl. 17.1. – usnesení č. ZM 15- 156/2015 
Zastupitelstvo městyse Nový Hrádek schvaluje uzavření dodatků k nájemním smlouvám s firmami ZEPO 
Bohuslavice a Slavonia Slavoňov. Předmětné dodatky budou uzavřeny po zveřejnění záměru změny 
předmětných smluv. 
 
K čl. 18.1. – usnesení č. ZM 15- 157/2015 
ZM Nový Hrádek souhlasí se stavebními úpravami bytu č. 5 v bytovém domě č.p. 348, Nový Hrádek, Roubalův 
kopec, které spočívají ve výstavbě balkonu. Příslušná povolení a realizaci celého záměru si žadatel pan Jan Říha 
vyřídí sám na vlastní náklady. 
 
K čl. 19.1. – usnesení č. ZM 15- 158/2015 
ZM Nový Hrádek schvaluje fixaci úrokové sazby u hypotéčního úvěru č. 7831301797 na dobu 5 let 
(předpokládané snížení z 5,77% p.a. na 3,45 % p.a.). ZM zároveň pověřuje starostu podpisem dodatku ke 
smlouvě s KB. 
 
K čl. 20.1. – usnesení č. ZM 15- 159/2015 
Zastupitelstvo městyse Nový Hrádek bere na vědomí a schvaluje rozpočtová opatření, která jsou přílohou zápisu 
pod č. ZM 15 – 159/2015.  
 
  
Zasedání Zastupitelstva městyse Nový Hrádek bylo ukončeno ve 20,58 hod. 
 

 
 
 
 
 
 
     ___________________                        _____________________ 
   Bc. Zdeněk Drašnar                                     Ing. Pavel Sobotka 
            starosta                               místostarosta 


