
Zastupitelstvo městyse Nový Hrádek  ZM 9- 23.6.2011 

  - 1 - 

    

   MĚSTYS  NOVÝ HRÁDEK 
     Náměstí 28, 549 22 Nový  Hrádek 

 

        S O U H R N   U S N E S E N Í 
z 9. řádného zasedání zastupitelstva městyse Nový Hrádek konaného dne 23.6.2011 

v budově úřadu městyse od 19.00 hod.  
 
 
K čl. 3.1. – usnesení č. ZM 9- 45/2011 
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) Schválení závěrečného účtu městyse za rok 2010 
6) Žádost o odkoupení pozemků 
7) Řešení přístupové komunikace – Končiny 
8) Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene s ČEZ Distribuce 
9) Smlouvy s Krajským sdružením hasičů KHK ( nová cisterna) 
10) Bezbariérové WC v ZŠ 
11) Rozpočtová opatření 
12) Zrušení veřejného užívání p.p.č. 1620/2 v k.ú. Nový Hrádek 
13) Nové zveřejnění záměru městyse prodat pozemky v lokalitě Na Farách 
14) Došlá pošta 
15) Různé 
16) Diskuze 
 
K čl. 5.1 – usnesení č. ZM 9- 46/2011 
ZM Nový Hrádek schvaluje závěrečný účet Městyse Nový Hrádek za rok 2010 s vyjádřením souhlasu 
s celoročním hospodařením bez výhrad. 
 
K čl. 6.1 – usnesení č. ZM 9- 47/2011 
ZM Nový Hrádek ukládá úřadu městyse zveřejnit záměr městyse prodat pozemek p.p.č. 96/10 o 
výměře 207 m2 v k.ú. Dlouhé. 
 
K čl. 7.1 – usnesení č. ZM 9- 48/2011 
ZM Nový Hrádek ukládá úřadu městyse zaslat vlastníkům pozemků: p.p.č. 908/25, p.p.č. 908/33 a 
p.p.č. 908/32 v k.ú. Nový Hrádek, na které se nachází účelová komunikace, vysvětlující dopis 
s žádostí o odstranění závory. 
 
K čl. 8.1 – usnesení č. ZM 9- 49/2011 
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. ZM Nový Hrádek dále souhlasí s uzavřením smlouvy o uzavření budoucí 
smlouvy o zřízení věcného břemene č. IV-12-2008803/1 mezi společnosti ČEZ Distribuce, a.s. a 
městysem Nový Hrádek, týkající se těchto pozemků ve vlastnictví městyse: p.p.č. 1595, 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 cca 4.500 Kč včetně 20% DPH. Rozsah věcného 
břemene bude upřesněn dle geometrického plánu, který bude výchozím podkladem pro sepsání 
smlouvy o zřízení věcného břemene. 
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K čl. 8.2 – usnesení č. ZM 9- 50/2011 
ZM Nový Hrádek souhlasí s vydáním souhlasného stanoviska ke stavbě kabelového rozvodu nízkého 
napětí NN kabelem AYKY 4x50, Nový Hrádek, přípojka ke stavbě RD Ing. Jana Ptáčka na pozemku 
p.p.č. 1232 v k.ú. Nový Hrádek. ZM Nový Hrádek souhlasí s uzavřením smlouvy o uzavření budoucí 
smlouvy o zřízení věcného břemene č. IP-12-2003744/1 mezi společnosti ČEZ Distribuce, a.s. a 
městysem Nový Hrádek, týkající se části pozemku p.p.č. 1685 v k.ú. Nový Hrádek, spočívajícího 
v umístění, zřízení a provozování stavby distribuční soustavy: přípojka ke stavbě RD Ing. Jana Ptáčka 
na pozemku p.p.č. 1232 v k.ú. Nový Hrádek. Věcné břemeno bude zřízeno úplatně za jednorázovou 
částku  ve výši cca 1.500 Kč včetně 20% DPH. Rozsah věcného břemene bude upřesněn dle 
geometrického plánu, který bude výchozím podkladem pro sepsání smlouvy o zřízení věcného 
břemene. 
 
K čl. 9.1 – usnesení č. ZM 9- 51/2011 
ZM Nový Hrádek schvaluje uzavření smlouvy budoucí o kupní smlouvě týkající se požárního 
automobilu CAS – 20 TATRA 815 – 2x4,2 a dále schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě o součinnosti při 
realizaci projektu „ Spolupráce hasičských jednotek v česko-polském příhraničí, modernizaci jejich 
vybavení a vzájemná pomoc při krizových situacích“.  
 
K čl. 10.1 – usnesení č. ZM 9- 52/2011 
ZM Nový Hrádek souhlasí: 1) s předloženým položkovým rozpočtem na stavební úpravy sociálního 
zařízení v l. podlaží budovy ZŠ Nový Hrádek (vybudování bezbariérového WC) v celkové částce 
190.865,- Kč včetně DPH  2) s provedením stavebních úprav sociálního zařízení v l. podlaží budovy 
ZŠ Nový Hrádek dle návrhu projektanta Jaroslava Vondřejcem prostřednictvím firmy Alkstav s.r.o. 
z Nového Města nad Metují za cenu do maxm. 190.865,- Kč včetně DPH. ZM souhlasí s tím aby 
starosta podal žádost o příspěvek z nadace Konto Bariéry 77 (úpravy WC + schodolez). 
 
K čl. 11.1 – usnesení č. ZM 9- 53/2011 
ZM Nový Hrádek schvaluje rozpočtová opatření za měsíc červen 2011. 
 
K čl. 12.1 – usnesení č. ZM 9- 54/2011 
ZM Nový Hrádek schvaluje zrušení veřejného užívání k pozemku p.p.č. 1620/2 v k.ú. Nový Hrádek 
s tím, že v současné době se nejedná o druh pozemku ostatní plocha se způsobem využití ostatní 
komunikace. 
 
K čl. 13.1 – usnesení č. ZM 9- 55/2011 
ZM Nový Hrádek ukládá úřadu městyse zopakovat zveřejnění záměru městyse prodat tyto pozemky: 
p.p.č. 820/93 o výměře 897 m2 (označený jako „A1“), p.p.č. 820/8 o výměře 881 m2 (označený jako 
„A2“), p.p.č. 820/95 o výměře 1145 m2 (označený jako „A8“) a p.p.č. 820/98 o výměře 1445 m2 
(označený jako „A9“), vše v k.ú. Nový Hrádek v lokalitě „Na Farách“ za stejných podmínek jako dle 
záměru ze dne 4.3.2011.  
 
Zasedání Zastupitelstva městyse Nový Hrádek bylo ukončeno v 21.35 hod. 
 
 
 
 
 
       ___________________   _____________________ 
   Bc.Zdeněk Drašnar               Vladimír Říha 
            starosta       místostarosta 


