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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 17. řádného zasedání zastupitelstva městyse Nový Hrádek konaného dne 28.01. 2016 
v kanceláři starosty městyse od 19.00 hod.  

 

 

 

K čl. 2.1. – usnesení č. ZM 17 - 178/2016 
ZM Nový Hrádek určuje ověřovateli zápisu Mgr. Alenu Lokvencovou a Ing. Vratislava Mareše 
a zapisovatelem Ing. Jiřího Hlaváčka. 
 

K čl. 3.1. – usnesení č. ZM 17 - 179/2016 
ZM Nový Hrádek schvaluje program jednání zastupitelstva městyse dne 28. 01. 2016 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) Návrh rozpočtu na rok 2016 
6) Rozšíření MŠ – projektová dokumentace 
7) Žádost o příspěvek na vytvoření pracovní příležitosti v rámci veřejně prospěšných prací k umístění 

uchazečů o zaměstnání 
8) Rozhledna na Šibeníku - informace 
9) Územní plán – žádost o poskytnutí dotace z dotačního programu Královéhradeckého kraje 
10) Žádost o odkoupení pozemku 
11) Autobusová linka Praha – Olešnice v O. h. 
12) Strategický plán – výsledky dotazníkových šetření 
13) Obecní byt v č.p. 59 – prodloužení nájemní smlouvy 
14) Povolení k vypouštění odpadních vod 
15) Inženýrské sítě pro výstavbu rodinných domů Na Farách, Nový Hrádek – II. a III. etapa – výběr 

zpracovatele výběrového řízení. 
16) Veřejné osvětlení Bukovec – zadávací dokumentace 
17) Provoz kina 2016 
18) Došlá pošta 
19) Různé 
20) Diskuse 
 

K čl. 5.1. – usnesení č. ZM 17 - 180/2016 
ZM Nový Hrádek bere na vědomí návrh rozpočtu na rok 2016 a ukládá úřadu městyse tento návrh zveřejnit 
na úřední desce v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích. 
 

K čl. 6.1. – usnesení č. ZM 17 - 181/2016 
ZM Nový Hrádek schvaluje zadání zakázky na akci „Zpracování projektové dokumentace pro stavbu 
Zvýšení kapacity MŠ Nový Hrádek“ firmě PROJECTICON s.r.o., Antonína Kopeckého 151, 549 22 Nový 
Hrádek, IČO: 28809459, DIČ: CZ28809459 za nabídnutou cenu do výše 107.000,- Kč bez DPH.  
 

K čl. 6.1. – usnesení č. ZM 17 - 182/2016 
ZM Nový Hrádek schvaluje zadání zakázky na akci „Příprava projektové žádosti k podpoře z Integrovaného 
regionálního operačního programu pro stavbu Zvýšení kapacity MŠ Nový Hrádek“ firmě Východočeská 
rozvojová, s.r.o., Sadová 1539, 549 01 Nové Město nad Metují, IČO: 28771044, DIČ: CZ28771044 za 
nabídnutou cenu do výše 74.000,- Kč bez DPH. Případná odměna za získání dotace bude ve výši 1,9% 
z výše dotace. V případě, že na předmětnou akci bude vyžadováno vypracování Studie proveditelnosti, 
Východočeská rozvojová, tuto studii zpracuje za nabídnutou cenu do výše 28.000,- Kč bez DPH.   
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K čl. 7.1. – usnesení č. ZM 17 - 183/2016 
ZM Nový Hrádek souhlasí s podáním žádosti na Úřadu práce, kontaktním pracovišti Náchod o příspěvek na 
vytvoření 6 pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací k umístění uchazečů o zaměstnání. 
 

K čl. 8.1. – usnesení č. ZM 17- 184/2016 
ZM Nový Hrádek bere na vědomí informace o připravovaném projektu „Rozhledna na Šibeníku“: 

- Odbor výstavby a územního plánování MÚ Náchod dne 18. 1. 2016 zahájil společné územní 
a stavební řízení  

- V rámci projektu Česko-polská hřebenovka by měla být v březnu 2016 podána žádost o dotaci 
 

K čl. 9.1. – usnesení č. ZM 17- 185/2016 
ZM Nový Hrádek schvaluje podání žádosti o poskytnutí dotace z dotačního programu Královéhradeckého 
kraje na akci „Územní plán Nový Hrádek“. ZM zároveň ukládá starostovi městyse podat příslušnou žádost. 

 
K čl. 10.1. – usnesení č. ZM 17- 186/2016 
ZM Nový Hrádek schvaluje, že i po změně zákona o DPH (platnost od 1. 1. 2016), zůstává cena pozemků 
určených pro výstavbu RD v lokalitě Na Farách ve výši 350,- Kč vč. DPH cenou konečnou.  

 

K čl. 10.2. – usnesení č. ZM 17- 187/2016 
ZM Nový Hrádek schvaluje prodej pozemku p.p.č. 820/93 o výměře 897 m2 (označený jako A1)  v k.ú. 
Nový Hrádek, za sjednanou cenu 350 Kč/m2 vč. DPH, tedy za celkovou kupní cenu ve výši 313.950 Kč vč. 
DPH, žadatelům, Ing. Miroslavu Perglovi a Ing. Martině Perglové, oba bytem Roudničská 259/10, 500 02 
Hradec Králové, do společného jmění manželů.  
 

K čl. 10.3. – usnesení č. ZM 17- 188/2016 
ZM Nový Hrádek ukládá úřadu městyse zveřejnit záměr prodat tyto nemovitosti v lokalitě Na Farách:  
Pozemky: p.p.č. 820/89 o výměře 943 m2 (označený jako „B1“), p.p.č. 820/91 o výměře 1128 m2 (označený 
jako „B2“), p.p.č. 820/92 o výměře 956 m2 (označený jako „B3“), p.p.č. 820/100 o výměře 810 m2 
(označený jako „B4“), p.p.č. 820/12 o výměře 1101 m2 (označený jako „B5“), p.p.č. 820/17 o výměře 1154 
m2 (označený jako „B6“), p.p.č. 820/11 o výměře 973 m2 (označený jako „A5“), p.p.č. 820/90 o výměře 803 
m2 (označený jako „A4“) a p.p.č. 820/96 o výměře 1216 m2 (označený jako „A6“), vše v k.ú. Nový Hrádek 
za těchto podmínek: a) městys si vyhrazuje možnost odstoupit od záměru městyse prodat pozemkové 
parcely, b) zasíťování pozemků bude zrealizováno nejpozději do 31. 12. 2018 a c)  za 1 m2 pozemkové 
parcely cena 350 Kč/m2 vč. DPH. 

 
K čl. 11.1. – usnesení č. ZM 17- 181/2016 
ZM Nový Hrádek nesouhlasí s poskytnutím příspěvku na provoz autobusové linky Praha – Olešnice v O.h. – 
Deštné v O.h., neboť jsme neobdrželi žádnou oficiální žádost ani zdůvodnění, proč by měl být příspěvek 
poskytnut. O případném příspěvku může být opětovně jednáno až po žádosti dopravce doložené jeho 
prokazatelnou ztrátou.  
 
K čl. 12.1. – usnesení č. ZM 17- 190/2016 
Zastupitelstvo městyse Nový Hrádek bere na vědomí Výsledky dotazníkového šetření, které bylo provedeno 
v rámci připravovaného strategického plánu městyse. Výsledky budou zveřejněny na internetových 
stránkách městyse. 
 

K čl. 13.1. – usnesení č. ZM 17- 191/2016 
ZM Nový Hrádek souhlasí s prodloužením nájemní smlouvy bytové jednotky č. 59/2 v bytovém domě čp. 59 
na pozemku st.p.č. 332 v k.ú. Nový Hrádek panu Vasylu Marhitovi do 31. 1. 2018.  
 
 

K čl. 13.2. – usnesení č. ZM 17- 192/2016 
ZM Nový Hrádek souhlasí s prodloužením nájemní smlouvy bytové jednotky č. 59/13 v bytovém domě čp. 
59 na pozemku st.p.č. 332 v k.ú. Nový Hrádek paní Janě Lepšové do 31. 1. 2018.  
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K čl. 17.1. – usnesení č. ZM 16- 175/2015 
Zastupitelstvo městyse Nový Hrádek schvaluje přistoupení městyse Nový Hrádek do sdružení místních 
samospráv ČR na základě §46 a §84 odst. 2 písm. e zákona o obcích č. 128/2000 Sb., ve znění pozdějších 
předpisů a čl. 3 Stanov Sdružení místních samospráv České republiky a ukládá starostovi městyse vyplnění 
příslušné přihlášky a její zaslání spolu s tímto usnesením na adresu sídla Sdružení místních samospráv ČR, a 
to ve lhůtě jednoho týdne od jednání zastupitelstva městyse. 
 

K čl. 14.1. – usnesení č. ZM 17- 193/2016 
ZM Nový Hrádek bere na vědomí informace o probíhajícím řízení, které vede Odbor životního prostředí 
Náchod ve věci povolení k vypouštění odpadních vod. ZM starostovi ukládá, aby ve spolupráci 
s provozovatelem kanalizace (VAK Náchod) zpracoval do 14. 2. 2016 harmonogram prací, který bude 
v rozmezí tří let zahrnovat jednotlivé kroky postupného řešení intenzifikace čistících zařízení odběratelů tak, 
aby kvalita odpadních vod vypouštěných do kanalizace byla na úrovni emisních standardů dle nařízení vlády 
č. 401/2015 Sb. 
 

K čl. 15.1. – usnesení č. ZM 17- 194/2016 
ZM Nový Hrádek schvaluje Nabídku na administraci zadávacího řízení veřejné zakázky „Inženýrské sítě a 
komunikace Nový Hrádek“, kterou vypracovala Pavlína Tomková, Palackého 397, 541 01 Trutnov, IČO: 
86692828, (zástupce pověřený pro jednání Ing. Jan Tomek). Předmětem nabídky je provedení a zajištění 
přípravy a průběhu veřejné zakázky. Pevná, nejvýše přípustná nabídková cena je 34.000,- Kč (zpracovatel 
není plátcem DPH). 
K čl. 16.1. – usnesení č. ZM 17- 195/2016 
ZM Nový Hrádek schvaluje zadávací dokumentaci pro výběr zhotovitele zakázky „Veřejné osvětlení 
Bukovec“. 
 
K čl. 17.1. – usnesení č. ZM 17- 196/2016 
ZM Nový Hrádek schvaluje provoz kina v roce 2016 v tomto rozsahu: květen – červen 2 filmy za měsíc, 
červenec – srpen každý týden 1 film, září a říjen 2 filmy za měsíc, zbylé měsíce 1 film za měsíc s tím, že 
v ojedinělých případech lze frekvenci promítání zvýšit dle dohody s vedením městyse. Promítacím dnem 
bude pátek.   
 
   
Zasedání Zastupitelstva městyse Nový Hrádek bylo ukončeno ve 21,15 hod. 
 
 
 
 
 
 

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


