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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 18. řádného zasedání zastupitelstva městyse Nový Hrádek konaného dne 24.5.2012 

v kanceláři starosty městyse od 19.00 hod.  
 
 
K čl. 3.1. – usnesení č. ZM 18- 42/2012 
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 katastrální hranice obce (žádost KOVAP) 
6) Pravidla č. 1/2012 pro prodej, koupi a směnu pozemků v obci Nový Hrádek 
7) Změna č. 4 Územního plánu obce 
8) Oprava veřejného osvětlení – výběr dodavatele 
9) Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene s ČEZ Distribuce 
10) Pasport místních komunikací a dopravního značení 
11) Nátěr fasády úřadu městyse 
12) Přijetí daru od Královéhradeckého kraje ( oslavy 650 ) 
13) Kniha Nový Hrádek 650 let 
14) Výměna sklepních oken v čp. 59 
15) Závěrečný účet městyse za rok 2011 
16) Rozpočtový výhled 2013 – 2016,   
17) Rozpočtová opatření 
18) Potvrzení o pokračování ředitele ZŠ a ředitelky MŠ ve funkci 
19) Zabezpečení přezkoumání hospodaření městyse za rok 2012 
20) Žádost o prodloužení nájemní smlouvy v čp. 59 
21) Obecně závazná vyhláška č. 1/2012 – zrušení místního poplatku za provozovaný VHP 
22) Došlá pošta 
23) Různé 
24) Diskuze 
 
 
K čl. 5.1 – usnesení č. ZM 18- 43/2012 
ZM Nový Hrádek schvaluje uzavření Dohody o změně hranic obce Nový Hrádek a Bohdašín 
v souladu s ustanovením § 26 zákona č. 128/2000 Sb., týkající se těchto nemovitostí: pozemek p.p.č. 
1089 o výměře 158 m2, pozemek p.p.č. 1088 o výměře 281 m2, pozemek p.p.č. 406 o výměře 
1.237 m2, pozemek p.p.č. 405/1 o výměře 342 m2, pozemek p.p.č. 395 o výměře 716 m2, budova bez 
čp/če se způsobem využití garáž na pozemku st.p.č. 92, pozemek st.p.č. 92 o výměře 129 m2, budova 
čp. 113 na pozemku st.p.č. 93 a  pozemek st.p.č. 93 o výměře 3539 m2, vše v k.ú. Bohdašín v 
Orlických horách. 

   
 
K čl. 7.1 – usnesení č. ZM 18- 44/2012 
ZM Nový Hrádek schvaluje návrh Změny č. 4 ÚPO Nový Hrádek, která obsahuje změnu části území 
lyžařského areálu Panská stráň.  
 
 
 



Zastupitelstvo městyse Nový Hrádek  ZM 18- 24.5.2012 

  - 2 - 

 
K čl. 8.1. – usnesení č. ZM 18 -45/2012 
ZM Nový Hrádek schvaluje zadání  zakázky na opravu veřejného osvětlení v ulici K Javůrku a dalších 
vhodných lokalitách v obci Nový Hrádek firmě Libor Přibyl, Antonína Kopeckého 142, 54922 Nový 
Hrádek,IČO 10487760 za  nabídnutou cenu do max. výše 214.991,- Kč bez DPH a ukládá starostovi  
zajistit realizaci této akce. 
 
K čl. 9.1 – usnesení č. ZM 18- 46/2012 
ZM Nový Hrádek souhlasí s uzavřením Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného 
břemene a smlouvu o právu provést stavby č. sml. IV-12-2009833/VB/4 název akce: Nový Hrádek, 
přípojka kNN pro pozemek p.p.č. 918, Blažková, spočívající v právu zřizování a provozování zařízení 
distribuční soustavy umístění 40m přípojky kNN a dále ve zřizování právu stavby v pozemích ve 
vlastnictví městyse: pozemek p.p.č. 679 a pozemek p.p.č. 677 v k.ú. Dlouhé a pozemek p.p.č. 1670 
v k.ú. Nový Hrádek za nabídnutou cenu 4.000,- Kč s tím, že věcné břemeno bude uzavřeno na dobu 
neurčitou. Rozsah zřízení věcného břemene bude upřesněn geometrickým plánem, který uhradí a 
předloží ČEZ Distribuce, a.s. při sepsání smlouvy o zřízení věcného břemene. 
 
K čl. 9.2 – usnesení č. ZM 18- 47/2012 
ZM Nový Hrádek souhlasí s uzavřením Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného 
břemene č. IV-12-2009900/VB/2, kabelové vedení NN 2xAYKY 3x120+70 mm. zemnící páska FeZn, 
spočívající k zajištění strpění umístění, zřízení a provozování zařízení distribuční soustavy v pozemích 
ve vlastnictví městyse: p.p.č. 1284/3, p.p.č. 1626/1 a p.p.č. 1627/1 v k.ú. Nový Hrádek za nabídnutou 
cenu 1.000,- Kč s tím, že věcné břemeno bude uzavřeno na dobu neurčitou. Rozsah zřízení věcného 
břemene bude upřesněn geometrickým plánem, který uhradí a předloží ČEZ Distribuce, a.s. při 
sepsání smlouvy o zřízení věcného břemene. 
 
K čl. 10.1 – usnesení č. ZM 18- 48/2012 
ZM Nový Hrádek bere na vědomí uzavření smlouvy o dílo mezi DSO Region Orlické hory a firmou 
Somaro CZ. s.r.o. týkající se zpracování pasportů místních komunikací a dopravního značení v 18 
obcích DSO včetně Nového Hrádku. Podíl městyse bude upřesněn po schválení dotace ze strany KHK.  
  
K čl. 11.1 – usnesení č. ZM 18- 49/2012 
ZM Nový Hrádek schvaluje zadání  zakázky na opravu  a nátěr omítky č.p. 28 v k.ú. Nový Hrádek, 
kde sídlí úřad městyse a obchod, firmě Alkstav s.r.o. Nové Město nad Metují za  nabídnutou cenu do 
výše 100.000,- Kč včetně DPH a ukládá starostovi  zajistit realizaci této akce. 
 
K čl. 12.1 – usnesení č. ZM 18- 50/2012 
ZM Nový Hrádek schvaluje přijetí daru od Královéhradeckého kraje ve výši 25.000,- Kč, určené na 
oslavy 650 let vzniku obce Nový Hrádek.  
 
K čl. 13.1 – usnesení č. ZM 18- 51/2012 
ZM Nový Hrádek schvaluje zadání zakázky na zhotovení 750 kusů publikace „Nový Hrádek 650 let“ 
firmě Daniel Wolf, IČO 65217951 Vrchoviny 144, Nové Město nad Metují za nabídnutou cenu do 
výše  360.000,- Kč včetně DPH (480,- Kč/ l ks) a ukládá starostovi zajistit realizaci této akce. 
 
K čl. 14.1 – usnesení č. ZM 18- 52/2012 
ZM Nový Hrádek schvaluje zadání zakázky na výměnu sklepních oken v bytovém domě čp. 59 na 
st.p.č. 332 v k.ú. Nový Hrádek firmě K plasty s.r.o. Nové Město nad Metují, IČO 62061356 za 
nabídnutou cenu do výše maxm. 28.000,- Kč včetně DPH a ukládá starostovi zajistit realizaci této 
akce. 
 
K čl. 15.1 – usnesení č. ZM 18- 53/2012 
ZM Nový Hrádek schvaluje závěrečný účet Městyse Nový Hrádek za rok 2011 s vyjádřením souhlasu 
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s celoročním hospodařením bez výhrad.  
 
K čl. 16.1 – usnesení č. ZM 18- 54/2012 
ZM Nový Hrádek schvaluje  rozpočtový výhled  na období 2013 – 2016 uvedený v příloze č. ZM 18-
54/2012 ze dne 24.5.2012, bod č. 16.1. 
 
K čl. 17.1 – usnesení č. ZM 18- 55/2012 
ZM Nový Hrádek schvaluje rozpočtová opatření za měsíc duben a květen 2012. 
 
K čl. 18.1 – usnesení č. ZM 18- 56/2012 
ZM Nový Hrádek bere na vědomí informaci o potvrzení o pokračování ředitele ZŠ a ředitelky MŠ 

Nový Hrádek ve funkci od 1. srpna 2012. 
 
K čl. 19.1 – usnesení č. ZM 18- 57/2012 
ZM Nový Hrádek schvaluje, aby přezkoumání hospodaření městyse za rok 2012 provedl stejně jako 
v předchozích letech krajský úřad KHK a pověřuje starostu podáním příslušné žádosti.  
 
K čl. 20.1 – usnesení č. ZM 18- 58/2012 
ZM Nový Hrádek souhlasí s prodloužením stávající nájemní smlouvy mezi městysem a paní Petrou 
Štěpánovou vztahující se k bytové jednotce č. 2 v budově čp. 59 na st.p.č. 332 v k.ú. Nový Hrádek, a 
to do 31.8.2014. ZM Nový Hrádek ukládá starostovi uzavřít dodatek ke zmiňované smlouvě. 

 
K čl. 21.1 – usnesení č. ZM 18- 59/2012 
ZM Nový Hrádek schvaluje obecně závaznou vyhlášku č. 1/2012 o zrušení místního poplatku za 
provozovaný výherní hrací přístroj, a to s  účinností dnem vyhlášení. 

 
 
 
 
Zasedání Zastupitelstva městyse Nový Hrádek bylo ukončeno ve 2130hod. 
 
 
 
 
 
 
       ___________________   _____________________ 
   Bc. Zdeněk Drašnar               Vladimír Říha 
            starosta       místostarosta 


