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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 

 
ze 17. řádného zasedání zastupitelstva městyse konaného dne 21. 05. 2020  

v obřadní síni úřadu městyse od 19.00 hod. 
 

 
 

K čl. 2.1. – usnesení č. ZM 17 - 178/2020 
ZM Nový Hrádek určuje ověřovateli zápisu Mgr. Lenku Dudáškovou a Ing. Radka Světlíka 
 

K čl. 3.1. – usnesení č. ZM 17 - 179/2020 
ZM Nový Hrádek schvaluje program jednání zastupitelstva městyse dne 21. 5. 2020 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) Schválení účetních závěrek městyse a příspěvkových organizací 

6) Závěrečný účet městyse za rok 2019 

7) Majetková pomůcka pro převod, nabývání a zatěžování pozemků do a z vlastnictví městyse 

8) ČEZ Distribuce, a.s. – Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene 

9) ČEZ Distribuce, a.s. – Smlouva o realizaci přeložky distribučního zařízení 

10) Pronájem nebytových prostor za účelem provozování stomatologické ordinace  

11) Rozhledna na Šibeníku – dodatek ke smlouvě o dílo 

12) Restaurační předzahrádka Na Kovárně – osvobození od poplatku na rok 2020 

13) Prodej obecního pozemku p.č. 96/10 v k.ú. Dlouhé 

14) Darování pozemků do vlastnictví městyse 

15) Zařazení území městyse do působnosti MAS POHODA venkova na programové období 2021 – 

2027 

16) Zabezpečení přezkoumání hospodaření městyse za rok 2020 

17) Doplnění dopravního značení na místních komunikacích 

18) Nákup komunální techniky pro potřeby městyse 

19) Obecní byty 

20) Informace o přípravě a průběhu investičních akcí 

21) Delegování na valnou hromadu VAK Náchod, a.s. 

22) Žádost o podporu provozu Linky bezpečí, z.s. 

23) Rozpočtová opatření 

24) Došlá pošta 

25) Různé 

26) Diskuse 

 

 
 



Zastupitelstvo městyse Nový Hrádek  ZM 17 - 21. 05. 2020 

 Strana - 2 - (celkem 5) 

 

K čl. 5.1. – usnesení č. ZM 17 - 180/2020 
ZM Nový Hrádek schvaluje účetní závěrku městyse Nový Hrádek za rok 2019. 

 
 

K čl. 5.2. – usnesení č. ZM 17 - 181/2020 
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 2019 ve výši 77 653,17 Kč a to 

následovně: 0,- Kč do fondu odměn a 77 653,17 Kč do rezervního fondu. 
 

 

K čl. 5.3. – usnesení č. ZM 17 - 182/2020 
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 hospodářský výsledek ZŠ za rok 2019 ve výši 0,- Kč. 
 

K čl. 6.1. – usnesení č. ZM 17 - 183/2020 
ZM Nový Hrádek schvaluje závěrečný účet městyse Nový Hrádek za rok 2019 s vyjádřením souhlasu 

s celoročním hospodařením bez výhrad. 

   
 

K čl. 7.1 – usnesení č. ZM 17 - 184/2020 
ZM Nový Hrádek bere na vědomí Majetkovou pomůcku č. 1/2020 pro převod, nabývání a zatěžování 

pozemků do a z vlastnictví městyse a doporučuje úřadu městyse tento dokument používat jako 

metodickou pomůcku v rámci přípravy majetkoprávních úkonů v obci Nový Hrádek. 
 

 

K čl. 15.1. – usnesení č. ZM 17 - 185/2020 
ZM Nový Hrádek vydává kladné stanovisko ke stavbě č. IV-12-2019953 (Nový Hrádek, knn p.č. 

456/7) a schvaluje uzavření Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – 

služebnosti a dohody o umístění stavby č. IV-12-2019953/VB4 mezi městysem Nový Hrádek a ČEZ 

Distribuce, a.s. Děčín, zastoupenou firmou ELEKTRO COMP spol. s.r.o. z České Skalice Zároveň 

ZM zmocňuje starostu městyse podpisem předmětné smlouvy. 

 

 

K čl. 9.1 – usnesení č. ZM 17 - 186/2020 
ZM Nový Hrádek v rámci připravovaného projektu Cyklostezka Dlouhé schvaluje uzavření Smlouvy 

č. Z_S24_12_8120070255 o realizaci přeložky distribučního zařízení určeného k dodávce elektrické 

energie (sloupy kabelového vedení nn v lokalitě Nový Hrádek, Dlouhé) mezi městysem Nový Hrádek 

a ČEZ Distribuce, a.s. Děčín. Zároveň ZM zmocňuje starostu městyse podpisem předmětné smlouvy. 

Předpokládaná cena přeložky činí 296 340,- Kč bez DPH.  
 

 

K čl. 10.1. – usnesení č. ZM 17 - 187/2020 
ZM Nový Hrádek doporučuje starostovi městyse, aby v souladu s § 102 zákona č. 128/2000 Sb., o 

obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů uzavřel smlouvu na pronájem nebytových 

prostor – druhé stomatologické ordinace nacházejících se v budově č.p. 123 v Rokolské ulici, 549 22 

Nový Hrádek s nájemcem - firmou Frydent s.r.o., Rokolská 123, 549 22 Nový Hrádek, IČO 06806309 

(jednatel MDDr. Martin Kyselý) na dobu neurčitou od 1. 6. 2020. Výše ročního nájemného 5.000,- 

Kč. Nájemce bude ze svých prostředků hradit výdaje spojené s podnikatelskou činností a poplatky 

z téhož důvodu stanovené a uplatňované orgány státní správy, dále pak výdaje vynaložené na energie, 

vodné, stočné a odvoz odpadků.  
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K čl. 11.1 – usnesení č. ZM 17 - 188/2020 
ZM Nový Hrádek schvaluje uzavření Dodatku číslo 1 ke smlouvě o dílo číslo 12/19-P na kompletní 

dodávku stavby Česko-polská Hřebenovka - východní část: Výstavba rozhledny, turistického 

informačního centra a parkoviště, Nový Hrádek, vrch Šibeník mezi městysem Nový Hrádek a 

firmou Průmstav Náchod s.r.o. a pověřuje starostu jeho podpisem. Tímto dodatkem se po vzájemné 

dohodě obou smluvních stran upravuje rozsah předmětu díla a cena díla na výše uvedené zakázce, 

realizované na základě Smlouvy o dílo číslo12/19-P ze dne 19. 12. 2019. Celková cena díla, včetně 

Dodatku č. 1 činí 13 137 075,91 Kč bez DPH. 

 
 

K čl. 12.1. – usnesení č. ZM 17 - 189/2020 
ZM Nový Hrádek schvaluje v rámci zmírnění ekonomických dopadů onemocnění Covid – 19 výjimku 

z Obecně závazné vyhlášky č. 2/2010, o místních poplatcích Čl. 18, odst. 1, písm. a), která spočívá 

v osvobození firmy Libor Přibyl, obchodní činnost, Restaurace a penzion Na Kovárně od tohoto 

poplatku.  

 
 

K čl. 13.1. – usnesení č. ZM 17 - 190/2020 
ZM Nový Hrádek schvaluje prodej pozemku p.č. 96/14 – ostatní plocha o výměře 93 m2 v k.ú. Dlouhé, 

za sjednanou celkovou kupní cenu ve výši 2 790,- Kč vč. DPH, žadateli, Ing. Janovi Čápovi, Nerudova 

1184, 543 01 Vrchlabí. Žadatel zároveň uhradí polovinu nákladů na zhotovení GP a náklady na 

pořízení kupní smlouvy včetně úhrady nákladů na vklad práva do katastru. 

 

 

K čl. 13.2. – usnesení č. ZM 17 - 191/2020 
ZM Nový Hrádek schvaluje prodej pozemku p.č. 96/10 – ostatní plocha o výměře 114 m2 v k.ú. 

Dlouhé, za sjednanou celkovou kupní cenu ve výši 3.420,- Kč vč. DPH, žadateli, Ing. Milošovi 

Tichému, Dlouhé č. ev. 25, 549 01 Nový Hrádek. Žadatel zároveň uhradí polovinu nákladů na 

zhotovení GP a náklady na pořízení kupní smlouvy včetně úhrady nákladů na vklad práva do katastru. 

 
 

K čl. 14.1. – usnesení č. ZM 17 - 192/2020 
ZM schvaluje přijetí daru pozemku p.p.č. 1110/2 o výměře 544 m2 v k.ú. Nový Hrádek z vlastnictví 

Radomíra Lanty, Náchodská 244, 549 22 Nový Hrádek do vlastnictví městyse Nový Hrádek s tím, že 

náklady na vklad práva do katastru hradí městys Nový Hrádek. 
 

 

K čl. 14.2. – usnesení č. ZM 17 - 193/2020 
ZM Nový Hrádek schvaluje přijetí daru části pozemku označeného jako pozemková parcela č. 1777 

(dle geometrického plánu pod č. 686-044/2020 ze dne 01.03.2020 se jedná o pozemek označený jako 

pozemková parcela č. 1777/2) o výměře 12 m2 v k.ú. Nový Hrádek z vlastnictví Jany Černé, Klainova 

30, 549 22 Nový Hrádek do vlastnictví městyse Nový Hrádek s tím, že náklady na vklad práva do 

katastru hradí městys Nový Hrádek. 

 
 

K čl. 15.1. – usnesení č. ZM 17 - 194/2020 
Zastupitelstvo městyse Nový Hrádek schvaluje zařazení území městyse do územní působnosti Místní 

akční skupiny POHODA venkova, z.s. na období 2021-2027. 
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K čl. 16.1 – usnesení č. ZM 17 - 195/2020 
ZM Nový Hrádek schvaluje podání žádosti o provedení bezplatného přezkoumání hospodaření 

městyse Nový Hrádek za rok 2020 Krajským úřadem KHK v souladu s ustanovením §42 zákona 

č. 128/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.  

 
 

K čl. 17.1 – usnesení č. ZM 17 - 196/2020 
ZM Nový Hrádek bere na vědomí Žádost o zajištění dopravní bezpečnosti v místní části Dlouhé a 

ukládá starostovi tuto záležitost projednat s dopravním inženýrem z Dopravního inspektorátu Policie 

ČR Náchod a na základě jeho doporučení přijmout příslušná opatření.  

 
 

K čl. 18.1 – usnesení č. ZM 17 - 197/2020 
Zastupitelstvo městyse Nový Hrádek schvaluje zakoupení mulčovacího traktoru Seco Goliath, 

vybaveného mulčovacím sečením 92 cm a šroubovým zvedákem, včetně dopravy a zaškolení– cena 

sestavy 249.000,- včetně DPH. Dodavatel AGRICO, s.r.o. Zemědělská, zahradní, lesní a komunální 

technika, Voklik 976, 517 21 Týniště nad Orlicí. ZM zároveň starostovi ukládá zajistit realizaci 

nákupu. 
 

K čl. 19.1. – usnesení č. ZM 17 - 198/2020 
ZM Nový Hrádek souhlasí s prodloužením nájemní smlouvy bytového prostoru v přízemí domu 

č.p. 66 v ulici Hradní panu Zdeňkovi Medkovi do 30. 6. 2020 za stávajících podmínek. 

 
 

K čl. 19.2. – usnesení č. ZM 17 - 199/2020 
ZM Nový Hrádek souhlasí s prodloužením nájemní smlouvy bytové jednotky č. 2 v č.p. 59 v ulici 

Náchodská panu Vasylovi Marhitovi do 31. 12. 2021 za stávajících podmínek. 

 
 

K čl. 19.3. – usnesení č. ZM 17 - 200/2020 
ZM Nový Hrádek souhlasí s prodloužením nájemní smlouvy bytové jednotky č. 7 v č.p. 59 v ulici 

Náchodská paní Miloslavě Hradecké do 31. 12. 2021 za stávajících podmínek. 

 
 

K čl. 20.1. – usnesení č. ZM 17 - 201/2020 
ZM Nový Hrádek bere na vědomí informace o přípravě a průběhu investičních akcí městyse. 

 
 

K čl. 17.1. – usnesení č. ZM 17 - 202/2020 
Zastupitelstvo městyse Nový Hrádek deleguje na Valnou hromadu společnosti Vodovody a kanalizace 

Náchod, a.s., která se uskuteční dne 19. 6. 2020, místostarostu městyse pana Ing. Pavla Sobotku. 

 
 

K čl. 17.1. – usnesení č. ZM 17 - 203/2020 
Zastupitelstvo městyse Nový Hrádek nesouhlasí s poskytnutím příspěvku na podporu Linky bezpečí, 

z.s. Důvodem je podpora jiných sociálních projektů a institucí (Nona, Agentura domácí péče, Hospic). 

 
 

K čl. 23.1. – usnesení č. ZM 17 - 204/2020 
Zastupitelstvo městyse Nový Hrádek bere na vědomí a schvaluje rozpočtová opatření, která jsou 

přílohou zápisu pod č. ZM 17 – 204/2020. 
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Zasedání zastupitelstva městyse Nový Hrádek bylo ukončeno ve 21:35 hod. 

 

 

 

 

 

 

 

-------------------------------------------   ------------------------------------------  

               Bc. Zdeněk Drašnar        Ing. Pavel Sobotka 

            starosta                          místostarosta 

 

 
 


