Zpráva o činnosti městyse za rok 2013
Vodní hospodářství
Firma VAK Náchod v rámci rekonstrukce silnice financovala vybudování nové stoky
jednotné kanalizace a výměnu vodovodního řadu v ulicích Náchodská a Rokolská. Kanalizaci
stavěla společnost MOBIKO plus, a.s. z Valašského Meziříčí, vodovod vyměňovala firma Petr
Maršálek z Náchoda. Mimo stávajících přípojek byly do kanalizace nově napojeny všechny
okapové svody, z nichž doposud voda vytékala na komunikaci.
Vodovody a kanalizace Náchod také provedly výměnu poruchového vodovodu z náměstí
ke kinu, akce byla provedena bezvýkopovou technologií protahováním nového potrubí stávajícím
pomocí montážních jam. Dále firma VAK Náchod realizovala v ulicích Sokolská a Náměstí
sanaci - vyvložkování části stávající betonové kanalizace (práce prováděla firma BMH s.r.o.
Olomouc). Byla opravena čerpací stanice v Bukovci. Pokračovalo se v opravách propadlých
silničních vpustí a šachtových uzávěrů.
Ve spolupráci s VAK Náchod bylo řešeno odstranění několika poruch, mimo jiné byl
opraven i přívod do kašny.
Odpadové hospodářství
Nový Hrádek již tradičně patří k obcím, kde se k třídění odpadů přistupuje svědomitě.
Do systému je zapojen celý městys včetně školáků i chalupářů. Třídíme železo, sklo čiré
a barevné, plasty, PET lahve, nápojové kartony, papír, drobný elektroodpad a baterie. V loňském
roce v rámci systému EKO-KOM přibyly dva nové kontejnery na plast a dva na čiré sklo. Nově
přibyl i kontejner na sběr textilu, který slouží k odkládání oděvů, bot, kabelek a tašek, povlečení,
ručníků, oděvních doplňků nebo hraček. Použité textilie se vytřídí a jsou pak nabídnuty
k charitativním účelům. Svoz nebezpečného odpadu je pro občany zajišťován dvakrát ročně
zdarma. Náš městys v této oblasti využívá služeb firmy Marius Pedersen. Dlouhodobě se
osvědčilo, že nevybíráme poplatek za obyvatele, ale za skutečně svezený odpad. Je to výhodné
nejen pro občany, kteří jsou takto ekonomicky motivování třídit, ale také pro městys, který za
třídění odpadů dostává do svého rozpočtu finanční prostředky.
V roce 2013 nebyl v okolí Nového Hrádku zaznamenán výskyt černých skládek.
Do budoucna bude nutné dořešit likvidaci bioodpadů.

Místní komunikace
Téměř celý rok nás provázela všemi očekávaná rekonstrukce páteřní komunikace v ulicích
Rokolská a Náchodská. Tato akce Královéhradeckého kraje byla spolufinancována Evropskou
unií a zajišťovala ji SÚS Královéhradeckého kraje, a.s., zhotovitelem byla firma STRABAG a.s.
Rekonstrukce byla rozdělena do dvou etap:
I. etapa - úsek stavby: ulice Rokolská od č.p. 128 po náměstí
II. etapa - úsek stavby: od náměstí po ulici Náchodská k č.p. 303
S opravou silnice z Nového Hrádku k Rokolskému mostu se bude pokračovat v letních měsících
2014.
V průběhu realizace této akce bylo rozhodnuto, že bude v daném úseku provedena
rozsáhlá oprava chodníků. Byly poptány tři firmy a následně vybrána firma STRABAG a.s., která
předložila nejvýhodnější cenovou nabídku, včetně možnosti bezúročného splátkového kalendáře.
V rámci dotace prostřednictvím MAS POHODA venkova byl realizován projekt „Oprava
havarijního stavu komunikace Dlouhé“ nacházející se z části na pozemku p.p.č. 443/1 a z části na
pozemku p.p.č. 427 v k.ú. Dlouhé.
Z důvodu špatného stavu některých místních komunikací (jedná se většinou o štěrkové
komunikace) byly uskutečněny nejnutnější opravy těchto cest:
1. z ulice Hradní k Panskému mlýnu
2. postranní cesty v ulici Hradní
3. v místní části Dlouhé u rekreačního zařízení PČR
4. z ulice Antonína Kopeckého na Šibeník
5. drobné opravy výtluků v různých částech obce
V ulici K Javůrku byl po jedné straně komunikace přeložen rozbitý chodník.
Byl opraven havarijní stav mostku na Rzech.
V rámci MAS POHODA venkova byla neúspěšně podána žádost o dotaci na realizaci projektu
„Komunikce Na Farách – III. etapa“.

Zimní údržbu komunikací v sezoně 2012/2013 a 2013/2014 prováděli na základě smluv
pan Linhart z Bohadšína a pan Štěpán z Nového Hrádku. Na údržbu komunikace kolem náměstí
byla sjednána smlouva se Správou a údržbou silnic Královéhradeckého kraje, která zajistila nejen
vyhrnutí, ale i chemický posyp. Údržba chodníků byla zajišťována pracovníky městyse.

Pozemky, katastr obce, územní plán
Byla realizována schválená koupě nemovitostí – pozemků o výměře cca 3,5 ha včetně
budovy bývalé trafostanice a tubusu větrné elektrárny na Šibeníku od ČEZ Obnovitelné zdroje.
V roce 2013 se prodala 1 stavební parcela v lokalitě Na Farách. Firmě VAK Náchod byla
prodána část pozemku zastavěného stavbou AT stanice o výměře 7 m2.
V průběhu roku byla dořešena žádost fy Kovap o změnu hranic katastrálního území
z k.ú. Bohdašín v Orlických horách na k.ú. Nový Hrádek.
Byla dokončena změna č. 4, územního plánu obce, která řeší změnu části území
lyžařského areálu Panská stráň – jedná se o změnu využití lesního pozemku na plochu
občanského vybavení.
ZM schválilo pořízení nového Územního plánu Nový Hrádek. Přípravy na realizaci budou
probíhat v průběhu roku 2014.

Obchod a služby
V průběhu roku byl obnoven provoz výdejny léků. Nájemní smlouva byla uzavřena
s majitelem lékárny U černého orla v Novém Městě nad Metují.
Obnovení stomatologické ordinace není reálné. O pronájem těchto prostorů pro komerční
využití nebo poskytování služeb neprojevil nikdo zájem. Z tohoto důvodu ZM rozhodlo, že
prostory budou upraveny na byt.
Ostatní služby zůstaly na obvyklé úrovni.
Požární ochrana a Sbor dobrovolných hasičů
Hasiči mimo svých základních úkolů se úspěšně účastní soutěží v hasičském sportu,
pomáhají při různých akcích a zajišťují i společenské akce v rámci městyse.
Automobilová stříkačka, která byla pořízena v roce 2011 v rámci česko-polského
projektu, spolehlivě slouží. V roce 2013 byla uhrazena třetí splátka finanční spoluúčasti
a k 31. 12. 2013 zbývalo zaplatit 600 000,- Kč.
Z poskytnuté dotace od Královéhradeckého kraje byla jednotka SDH dovybavena
4 dýchacími přístroji v celkové hodnotě cca 120 000,- Kč.
V průběhu roku SDH realizoval na hasičském cvičišti stavbu skladu cvičebního materiálu.
Městys na úhradu zvýšených nákladů při výstavě poskytl mimořádný příspěvek 30 000,- Kč.

Na podzim Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje, územní odbor Náchod
v městysi provedl komplexní tematickou kontrolu dodržování povinností stanovených předpisy o
požární ochraně. Potěšující pro nás je, že tato kontrola dopadla dobře, byly zjištěny pouze drobné
závady, které byly v termínu odstraněny.
S obcí Sněžné byla uzavřena smlouva o sdružení prostředků na společnou jednotku
požární ochrany.

Tělovýchova a sport
V rámci projektu DSO Region Orlické hory „Bezpečné branky“ byly získány 2 branky
Petrsport Futsal, které jsou umístěny na hasičském hřišti.
K tradičním akcím, které pořádá tělocvičná jednota Sokol ve spolupráci s městysem, patří
pochod Hrádouská vařečka, jejíž start a cíl se v roce 2013 z důvodu rekonstrukce sokolovny
uskutečnil v místním kině. Kino poskytlo také zázemí podzimnímu přespolnímu běhu.
V průběhu roku 2013 probíhala za podpory městyse již zmiňovaná rozsáhlá rekonstrukce
místní sokolovny. Tato akce se řadí k hlavním prioritám městyse.

Školství
Městys Nový Hrádek je zřizovatelem dvou příspěvkových organizací – Základní školy
a Mateřské školy. Základní škola poskytuje úplné základní vzdělání, má devět samostatných
ročníků a dvě oddělení školní družiny. K 30. 6. 2013 školu navštěvovalo 145 žáků nejen
z Nového Hrádku, ale i z okolních obcí.
Na základě výsledku konkursního řízení byl od 1. 7. 2013 jmenován ředitelem ZŠ Nový
Hrádek pan Mgr. Aleš Páv, nahradil tak paní Marii Krbalovou, která byla do té doby pověřena
zastupováním.
Mateřská škola je dvojtřídní, má k dispozici tři herny, z nichž jedna slouží jako ložnice a
s přidáním několika přenosných prvků, také jako tělocvična. Postupně je modernizováno
vybavení mateřské školy včetně didaktických pomůcek. Součástí MŠ je školní jídelna. Průměrný
denní počet vařených obědů je 180.
Kapacita MŠ je 40 dětí a v současné době poptávka převyšuje nabídku.

Žádost o dotaci na Ministerstvo životního prostředí na projekt „Zateplení objektu ZŠ
Nový Hrádek“, podaná v roce 2012, byla úspěšná. Na základě výsledku výběrového řízení byl
vybrán dodavatel – firma KERSON spol. s.r.o. Dobré. Samotná akce, při které budou vyměněna
okna a zateplen plášť přístavby ZŠ, bude realizována v průběhu letních prázdnin 2014.
Kultura
Pro účely kulturního vyžití slouží především sokolovna, kino, knihovna, základní
a mateřská škola, hrad Frymburk a nově i prostor hasičského cvičiště s vybudovaným zázemím.
Občané Nového Hrádku mají možnost trávit svůj volný čas zapojením se do činnosti v některém
z místních spolků. Městys pravidelně ve spolupráci s místními spolky pořádá různé výstavy,
přednášky, divadelní a jiná kulturní představení. V loňském roce se poprvé na hasičském cvičišti
konala drakiáda a mikulášská nadílka. Obě akce se setkaly s velkým zájmem místních občanů.
Hodně lidí přišlo i na Rozsvícení vánočního stromečku, Vánoční koncert a Vánoční troubení.
V kostele sv. Petra a Pavla byla dokončena rozsáhlá oprava varhan, která umožnila tento
krásný nástroj používat v plném rozsahu. Mimo příspěvku od občanů a Královéhradeckého kraje
na opravu přispěl i náš městys. Díky tomu je možné v kostele pořádat vystoupení předních
varhanních mistrů a Nový Hrádek se začlenil mezi místa, kde probíhá tradiční Orlicko-kladský
varhanní festival.
28. října se v místní části Dlouhé – Rzy uskutečnilo Slavnostní odhalení opraveného
pomníku obětem 2. světové války. V rámci slavnosti byla uspořádána výstava historických
fotografií, dobové vojenské výzbroje a výstroje. Hasiči z Bohdašína předvedli svou historickou
stříkačku. Velmi zajímavá byla i beseda s pamětníky – panem Lubomírem Hejzlarem a panem
Miroslavem Smolou. Byla vydána i příležitostná brožurka. Akce se setkala s velkým zájmem
veřejnosti, zúčastnilo se jí přibližně 500 lidí.
V rámci dotace z Ministerstva kultury byl do knihovny zakoupen počítač se softwarovým
vybavením, který umožní automatizaci knihovního systému. Díky spolupráci s Městskou
knihovnou v Náchodě se pravidelně obměňuje a doplňuje knihovní fond. V knihovně je i
bezplatný přístup k internetu.
Kino je využíváno k různým besedám či divadelním představením. Jeho provoz je
zejména v zimních měsících vzhledem k vysokým nákladům na vytápění omezen. Působí zde i
občanské sdružení Stříbro s patinou, které příležitostně v kině promítá archivní filmy.

Městys čtvrtletně vydává zpravodaj „Frymburské ozvěny“. V rámci šíření elektronické
verze našeho čtvrtletníku byla se Studijní a vědeckou knihovnou Hradec Králové uzavřena
smlouva o poskytování elektronických online zdrojů.
Internetové stránky, které spravuje webmaster pan Ing. Milan Holinka, jsou dlouhodobě
na dobré úrovni. V soutěži Zlatý erb o nejlepší webové stránky obcí Královéhradeckého kraje
v roce 2013 Nový Hrádek získal cenu veřejnosti.
Vedení obecní kroniky v písemné i elektronické podobě pečlivě zajišťuje paní Anna
Marková. Obrazovou kroniku pak paní Ludmila Ježková. Všechny formy kronik jsou na
profesionální úrovni.
Na rok 2014 byl v rámci propagace vydán stolní týdenní kalendář s historickými
pohlednicemi a fotografiemi Nového Hrádku.

Technická infrastruktura
V této oblasti k podstatným změnám nedošlo, městys je přiměřeně technicky vybaven jak
v dodávce elektrické energie, vody, telefonní sítě a přístupu k internetu.
V průběhu roku před rekonstrukcí silnice a opravou chodníků firma ČEZ provedla
kabelizaci nízkého napětí v ulici Rokolská. V různých částech Nového Hrádku byla provedena
výměna poškozených sloupů nízkého napětí.
V loňském roce došlo k rozsáhlé opravě veřejného osvětlení v ulicích Rokolská
a Náchodská, byl zde položen nový kabel a nainstalovány nové sloupy a svítidla. Nové světelné
body byly instalovány v ulicích Sokolská a Na Farách. V prostoru náměstí, před kostelem
sv. Petra a Pavla došlo k výměně dvou svítidel VO.
Za finanční příspěvek ve výši 30 000,- Kč, získaný za vítězství v Soutěži o nejhezčí
vánoční strom měst a obcí 2012 bylo doplněna světelná vánoční výzdoba městyse.

Správa budov a věci bytové
Městys pronajímá celkem 44 bytů v 8 domech. Z toho 22 bytů bylo postaveno v letech
1996 – 2002. V průběhu roku byly prováděny běžné opravy a údržby. Ve dvou bytech došlo ke
změně nájemníků.

Pohřebnictví
Městys zajišťuje majetkovou správu a vedení evidence na místním hřbitově. Mimo to je
zajišťována jeho údržba a oprava. Žádost o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova KHK
pro rok 2013 na opravu další části hřbitovní zdi byla neúspěšná. Byla zahájena jednání o
bezúplatném převodu p.p.č. 1 v k.ú. Nový Hrádek (hřbitov) do vlastnictví městyse.

Veřejná prostranství a zeleň
Žádost o státní dotaci z ministerstva obrany na opravu pomníku obětem 2. světové války
na Rzech byla úspěšná. Na základě poptávkového řízení byl vybrán akademický sochař Pavel
Doskočil, který pomník, včetně zhotovení příslušných replik, opravil. Byla provedena i úprava
okolí pomníku a autobusové zastávky.
V rámci projektu „Dovybavení obcí v DSO Regionu Novoměstsko“ bylo zakoupeno
5 laviček, které budou umístěny na náměstí.
V oblasti péče o zeleň je prostřednictvím pracovníků z Úřadu práce zabezpečována
pravidelná údržba parků, okolí cest, hřbitova a dalších veřejných prostranství.
Z důvodu možnosti postupného restaurování a oprav za využití dotačních titulů bylo
v prosinci schváleno převzetí 9 drobných sakrálních staveb do majetku městyse.

Zadluženost městyse
K 31. 12. 2013 zadluženost obce v přepočtu na jednoho obyvatele činila 5.807,- Kč. Přičemž
struktura dluhové služby je následující:
Úvěrové smlouvy uzavřené s Komerční bankou a.s.
Smlouvu o hypotečním úvěru ze dne 29. 12. 2000 na úvěr ve výši 4 800 000,-- Kč na výstavbu
18 bytových jednotek na Roubalově kopci.
Ke dni 31. 12. 2013 je nesplacená částka tohoto úvěru ve výši 2 697 777,54 Kč.
Smlouva o úvěru ze dne 4. 9. 2009 na částku 2 000 000,-- Kč byla sepsána na municipální úvěr
se splatností do 20. 11. 2015 a finanční prostředky byly využity na výdaje spojené s výstavbou
infrastruktury v lokalitě „Na Farách“. K 31. 12. 2011 byla vyčerpána částka ve výši
1 876 070, 00 Kč.
Ke dni 31. 12. 2013 je zůstatek nesplaceného úvěru v částce 1 060 070,- Kč.

Smlouva o úvěru ze dne 25. 1. 2013 na částku 1 152 000,-- Kč na výstavbu inženýrských sítí
„Na Farách“.
Ke dni 31. 12. 2013 je zůstatek nesplaceného úvěru v částce 812 000,- Kč.

Úvěry na budování infrastruktury v lokalitě „Na Farách“ jsou z větší části kryty splátkami firmy
VAK Náchod, a.s., která od městyse odkoupila vybudovaný vodovod a kanalizaci.

Závazky vůči Fondu rozvoje bydlení, které k 31. 12. 2012 činily 152 144,77 Kč, byly
k 30. 9. 2013 splaceny (tyto prostředky byly použity na rekonstrukci obecních bytů a domů ve
vlastnictví občanů Nového Hrádku). Zároveň ke stejnému datu byly splaceny půjčky z Fondu
rozvoje bydlení pro občany Nového Hrádku.

Závazky vůči firmě STRABAG a.s. v celkové výši 869 503,- Kč vyplývající ze smluv o dílo na
provedení akcí „Oprava havarijního stavu komunikace Dlouhé II“ a „Oprava chodníků
Náchodská II“.
Ke dni 31. 12. 2013 činí zůstatek tohoto závazku 839 503,- Kč.

Největší část příjmů městyse tvoří dotace a příjmy daňové. Z důvodu posílení finančních
zdrojů pro rozvoj Nového Hrádku Zastupitelstvo městyse schválilo Obecně závaznou vyhlášku
č. 1/2013, týkající se zavedení místního koeficientu ve výši 2, dle zákona č. 338/1992 Sb., o dani
z nemovitosti dle § 12 (dosavadní výše koeficientu byla 1). Vyhláška začala platit
od 1. ledna 2014 a získané prostředky (cca 200 až 250 tis. Kč ročně) budou účelově směřovány
do oprav, údržby a rozvoje obecné infrastruktury.

Zastupitelstvo a správa městyse
K 31. 12. 2013 pracovalo zastupitelstvo městyse v tomto složení:
Bc. Zdeněk Drašnar – starosta
Vladimír Říha – místostarosta
Bc. Pavel Bachura – člen kontrolního výboru
David Bek – člen výboru pro společenské záležitosti
Mgr. Marcela Havrdová – člen finančního výboru

Ing. Jeronym Holý
Imrich Chrenko – člen kontrolního výboru
Mgr. Alena Lokvencová – předseda výboru pro společenské záležitosti
Václav Suchánek – člen výboru pro společenské záležitosti
Ing. Pavel Sobotka – předseda kontrolního výboru
Ing. Radek Světlík – předseda finančního výboru

K 30. 6. 2013, po 36 letech pracovního poměru, odešla do důchodu účetní městyse paní
Marie Marková. Za její poctivou a kvalitní práci, kterou pro Nový Hrádek udělala, ji patří velké
poděkování. Na místo účetní nastoupila paní Marie Hloušková.

Společným postupem v rámci DSO Region Novoměstsko a Region Orlické hory, při
poptávání sdružené dodávky elektrické energie, tvorbě pasportů místních komunikací,
dopravního značení, ale i jiných akcí byly ušetřeny nemalé finanční prostředky.

K 31. 12. 2013 byl počet obyvatel v naší obci 775, včetně trvale žijících cizinců tento
počet činil 787. Přistěhovalo se 13 osob, odstěhovalo se 16 osob, narodily se 4 děti, zemřelo
5 občanů.

