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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 26. řádného zasedání zastupitelstva městyse Nový Hrádek konaného dne 28.03.2013 

v kanceláři starosty městyse od 19.00 hod.  
 
 
 
 
K čl. 3.1. – usnesení č. ZM 26- 24/2013 
ZM Nový Hrádek schvaluje pořad jednání zastupitelstva městyse dne 28.03.2013 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) Změna č. 4 územního plánu obce Nový Hrádek,  
6) Žádosti o odkoupení pozemků,  
7) Schválení účetních závěrek městyse a příspěvkových organizací,  
8) Bytové záležitosti č.p. 59,  
9) Vyhodnocení zimní údržby 2012 – 13,  
10) Oprava veřejného osvětlení Rokolská ulice,  
11) Další využití nebytových prostor – bývalá zubní ordinace,  
12) Návrh změn jízdních řádů od 9. 6. 2013,  
13) Nabídky koncertů 
14) Rozpočtová opatření,  
15) Žádost o pronájem nebytových prostor,  
16) Nákup multifunkční kopírky pro potřeby úřadu městyse,  
17) Došlá pošta,  
18) Různé a  
19) Diskuse. 
 
 
 
K čl. 5.1 – usnesení č. ZM 26- 25/2013 
ZM Nový Hrádek schvaluje Změnu č. 4 územního plánu obce Nový Hrádek a vydává ji formou 
Opatřením obecné povahy č. 1/2013.  
 
 
 
K čl. 6.1. – usnesení č. ZM 26 -26/2013 
ZM Nový Hrádek schvaluje prodej pozemku p.č. 820/90 (označena jako A4) o výměře 803 m2 v k.ú. 
Nový Hrádek, za sjednanou cenu 350 Kč/m2, tedy za celkovou kupní cenu ve výši 281.050,- Kč 
žadatelům Tomáši Novosadovi a Kristýně Osmanové, oba bytem Havlíčkova 149, 549 01 Nové Město 
nad Metují do podílového spoluvlastnictví, a to každému podíl o velikosti ½. Náklady na vklad práva 
do katastru nemovitosti uhradí žadatelé. 
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K čl. 6.2 – usnesení č. ZM 26- 27/2013 
ZM Nový Hrádek ukládá úřadu městyse zveřejnit záměr prodat tyto nemovitosti v lokalitě Na Farách:  
1) pozemek 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. 820/11 o výměře 973 m2 (označena jako A5) a p.p.č. 
820/96 o výměře 1216 m2 (označena jako A6) , vše v k.ú. Nový Hrádek za těchto podmínek: a) městys 
si vyhrazuje možnost odstoupit od záměru městyse prodat pozemkové parcely, b) do doby zápisu 
rozestavěné stavby RD do katastru nemovitostí bude mít městys k pozemku předkupní právo, c) 
zasíťování pozemků bude zrealizováno nejpozději do 10 let od podpisu kupní smlouvy a d) )   za 1 m2 
pozemkové parcely cena 350 Kč/m2. 
2) ZM Nový Hrádek ukládá úřadu městyse zveřejnit záměr prodat tyto nemovitosti v lokalitě Na 
Farách, které jsou již zasíťované za stejných výše uvedených podmínek kromě podmínky zasíťování: 
p.p.č. 820/93 o výměře 897 m2 (označený jako „A1“) a p.p.č. 820/98 o výměře 1445 m2 (označený 
jako „A9“), vše v k.ú. Nový Hrádek 
 
K čl. 7.1. – usnesení č. ZM 26- 28/2013 
ZM Nový Hrádek schvaluje účetní závěrku městyse Nový Hrádek za rok 2012. 
 
K čl. 7.2. – usnesení č. ZM 26- 29/2013 
ZM Nový Hrádek schvaluje účetní závěrku Mateřské školy Nový Hrádek. Zároveň v souladu s § 30 a 
§ 32 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších 
předpisů, schvaluje rozdělení hospodářského výsledku MŠ za rok 2012 ve výši 34 960,59 Kč a to 
následovně: 4000,00 Kč do fondu odměn a 30 960,59 Kč do rezervního fondu. 
 
K čl. 7.3. – usnesení č. ZM 26- 30/2013 
ZM Nový Hrádek schvaluje účetní závěrku Základní školy, Nový Hrádek, okres Náchod. Zároveň 
v souladu s § 30 a § 32 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve 
znění pozdějších předpisů, schvaluje rozdělení hospodářského výsledku ZŠ za rok 2012 ve výši 
29 334,93 Kč a to následovně: 5 000,00 Kč do fondu odměn a 24 334,93 Kč do rezervního fondu. 
 
K čl. 8.1. – usnesení č. ZM 26 -31/2013 
ZM Nový Hrádek bere na vědomí situaci a provedená opatření v obecním domě Náchodská č.p. 59. 
 
K čl. 9.1 – usnesení č. ZM 26- 32/2013 
ZM Nový Hrádek bere na vědomí informace o vyhodnocení zimní údržby 2012 – 2013. 
 
K čl. 10.1 – usnesení č. ZM 26- 33/2013 
ZM Nový Hrádek schvaluje zadání  zakázky na opravu veřejného osvětlení v ulici Rokolská v obci 
Nový Hrádek firmě Libor Přibyl, Antonína Kopeckého 142, 54922 Nový Hrádek, IČO 10487760 za  
nabídnutou cenu do max. výše 164 078,- Kč bez DPH a ukládá starostovi  zajistit realizaci této akce. 
 
K čl. 12.1 – usnesení č. ZM 26- 34/2013 
ZM Nový Hrádek bere na vědomí vydání objížďkových jízdních řádů z důvodu rekonstrukce ulic 
Rokolská a Náchodská, které budou platit od 2.4.2013.  Návrh případných změn jízdních řádů od 
9.6.2013 nebyl v době zasedání ZM k dispozici. 
 
K čl. 13.1 – usnesení č. ZM 26- 35/2013 
ZM Nový Hrádek souhlasí s nabídkou Ochotnického spolku Kvasiny na představení pohádky pro děti 
a ukládá starostovi kontaktovat v tomto smyslu uvedený spolek. 
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K čl. 14.1 – usnesení č. ZM 26- 36/2013 
ZM Nový Hrádek schvaluje rozpočtová opatření za měsíc únor a březen 2013, která jsou přílohou 
zápisu pod č. ZM 26 – 36/2013.  
 
K čl. 15.1 – usnesení č. ZM 26- 37/2013 
ZM Nový Hrádek nesouhlasí se zveřejněním záměru dalšího pronájmu nebytových prostor v objektu 
budovy ZŠ Nový Hrádek čp. 288 na st.p.č. 324 v k.ú. Nový Hrádek, pro účely vybudování dalšího 
převaděče pro služby elektronických komunikací.  
 
K čl. 16.1 – usnesení č. ZM 26- 38/2013 
ZM Nový Hrádek schvaluje nákup multifunkční kopírky pro potřeby úřadu městyse za cenu     
26 730,- Kč bez DPH. 
 
 
 
 
Zasedání Zastupitelstva městyse Nový Hrádek bylo ukončeno v 2050hod. 
 
 
 
 
       ___________________   _____________________ 
   Bc. Zdeněk Drašnar               Vladimír Říha 
            starosta       místostarosta 

 


