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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  ustavujícího zasedání zastupitelstva městyse konaného dne 06.11.2014 v budově 
místního kina od 19.00 hod. Jedná se o 1. zasedání zastupitelstva městyse 

 
K čl. 3.1. – usnesení č. ZM 1 - 1/2014 
ZM Nový Hrádek určuje ověřovateli zápisu Mgr. Marcelu Havrdovou a Mgr. Alenu Lokvencovou 
a zapisovatelem Ing. Miloše Vondřejce 
 

K čl. 4.1. – usnesení č. ZM 1 - 2/2014 
ZM Nový Hrádek schvaluje pořad jednání zastupitelstva městyse dne 6. 11. 2014 v tomto rozsahu: 
 

1) Zahájení 
2) Složení slibu členů zastupitelstva 
3) Určení ověřovatelů zápisu (§ 95 odst. 1 zákona o obcích) a zapisovatele 
4) Schválení programu 
5) Volba starosty a místostarosty  

a) určení způsobu volby starosty, místostarosty a výborů 
b) volba starosty  
c) určení počtu místostarostů 
d) volba místostarosty  
e) určení, které funkce budou členové zastupitelstva vykonávat jako dlouhodobě uvolnění 

(§ 71 zákona o obcích) 
6) Zřízení výborů finančního, kontrolního a pro společenské záležitosti 

a) určení počtu členů finančního, kontrolního výboru a výboru pro společenské záležitosti 
b) volba předsedy finančního výboru 
c) volba předsedy kontrolního výboru 
d) volba předsedy výboru pro společenské záležitosti 
e) volba členů finančního výboru 
f) volba členů kontrolního výboru 
g) volba členů výboru pro společenské záležitosti 

7) Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva (§ 72 zákona 
o obcích)  

8) Volba zástupců městyse v DSO Region Orlické hory, Novoměstsko, MAS Pohoda venkova 
a Euroregionu Glacensis 

9) Žádost o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova KHK pro rok 2015 
10) Přijetí účelové neinvestiční dotace v požární ochraně 
11) Obnova ukřižování u kostela sv. Petra a Pavla – přijetí dotace z MMR 
12) Diskuse 
 
K čl. 5.1. – usnesení č. ZM 1 - 3/2014 
ZM Nový Hrádek schvaluje, že všechna hlasování na ustavujícím zasedání zastupitelstva budou 
prováděna veřejně. 
 
K čl. 5.2. – usnesení č. ZM 1 - 4/2014 
ZM Nový Hrádek pro volební období 2014-2018 volí starostou městyse Nový Hrádek pana 
Bc. Zdeňka Drašnara. 
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K čl. 5.3. – usnesení č. ZM 1-5/2014 
ZM Nový Hrádek pro volební období 2014 - 2018 schvaluje volbu jednoho místostarosty. 
   
K čl. 5.4. – usnesení č. ZM 1- 6/2014 
ZM Nový Hrádek pro volební období 2014-2018 volí místostarostou městyse Nový Hrádek pana 
Ing. Pavla Sobotku. 
 

K čl. 5.5. – usnesení č. ZM 1- 7/2014 
ZM Nový Hrádek v souladu s § 84 odst. 2, písm. k) zákona o obcích určuje, že pro výkon funkce 
starosty městyse bude člen zastupitelstva dlouhodobě uvolněn. 
 

K čl. 6.1. – usnesení č. ZM 1- 8/2014 
ZM Nový Hrádek zřizuje finanční výbor, kontrolní výbor a výbor pro společenské záležitosti. Výbor 
finanční a výbor kontrolní bude mít tři členy. Výbor pro společenské záležitosti bude pětičlenný. 
 

K čl. 6.2. – usnesení č. ZM 1- 9/2014 
ZM Nový Hrádek pro volební období 2014 - 2018 volí předsedou finančního výboru pana Ing. Radka 
Světlíka. 
 

K čl. 6.3. – usnesení č. ZM 1- 10/2014 
ZM Nový Hrádek pro volební období 2014-2018 volí předsedou kontrolního výboru pana Ing. Jiřího 
Hlaváčka. 
 

K čl. 6.4. – usnesení č. ZM 1- 11/2014 
ZM Nový Hrádek pro volební období 2014-2018 volí předsedou výboru pro společenské záležitosti 
paní Mgr. Alenu Lokvencovou. 
 

K čl. 6.5. – usnesení č. ZM 1- 12/2014 
ZM Nový Hrádek pro volební období 2014-2018 volí členy finančního výboru pana Ing. Jeronyma 
Holého a paní Janu Tulejovou. 
 

K čl. 6.6. – usnesení č. ZM 1- 13/2014 
ZM Nový Hrádek pro volební období 2014-2018 volí členy kontrolního výboru pana Ing. Miloše 
Vondřejce a pana Ing. Vratislava Mareše. 
 

K čl. 6.7. – usnesení č. ZM 1- 14/2014 
ZM Nový Hrádek pro volební období 2014-2018 volí členy výboru pro společenské záležitosti pana 
Davida Beka, pana Václava Suchánka, paní Mgr. Marcelu Havrdovou a paní Květoslavu Špreňarovou. 
 

K čl. 7.1 – usnesení č. ZM 1- 15/2014 
ZM Nový Hrádek v souladu se zákonem o obcích schvaluje, že odměny za výkon funkce 
neuvolněných členů zastupitelstva budou poskytovány od 1. 12. 2014. Jejich výše bude stanovena na 
příštím zasedání ZM.  
 

K čl. 8.1. – usnesení č. ZM 1- 16/2014 
ZM Nový Hrádek schvaluje pana starostu Bc. Zdeňka Drašnara a pana místostarostu Ing. Pavla 
Sobotku jako zástupce městyse v DSO Region Orlické hory, DSO Novoměstsko, MAS Pohoda 
venkova a Euroregionu Glacensis.  
 

K čl. 9.1. – usnesení č. ZM 1- 17/2014 
ZM Nový Hrádek schvaluje podání žádosti o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova 
Královéhradeckého kraje pro rok 2015 - dotační titul 1 - „Obnova a údržba venkovské zástavby a 
občanské vybavenosti“ na akci „Oprava a doplnění vybavení víceúčelového hřiště pro veřejnost“. 
Případné získané finance budou použity na montáž ochranných sítí kolem hřiště a opravu zakrytí 
doskočiště pro skok daleký. Celková cena vč. DPH cca 130 000,-Kč, přičemž výše dotace z POV 
KHK by činila 60 000,- Kč. ZM zároveň ukládá starostovi městyse podat příslušnou žádost. 
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K čl. 10.1. – usnesení č. ZM 1- 18/2014 
ZM Nový Hrádek schvaluje přijetí účelové neinvestiční dotace ve výši 10 100,- Kč z rozpočtu 
Královéhradeckého kraje podle Pravidel pro poskytování a čerpání účelové neinvestiční dotace na 
výdaje jednotek sboru dobrovolných hasičů obcí královéhradeckého kraje na rok 2014. ZM Nový 
Hrádek zároveň pověřuje starostu k podpisu příslušné smlouvy s Královéhradeckým krajem. 
 
K čl. 11.1 – usnesení č. ZM 1- 19/2014 
ZM Nový Hrádek schvaluje přijetí dotace Ministerstva pro místní rozvoj ve výši 76 475,- Kč 
z podprogramu 117D81500 Podpora obnovy a rozvoje venkova, dotační titul 4. pro rok 2014 na akci 
„Obnova Ukřižování u kostela sv. Petra a Pavla v Novém Hrádku“.  ZM Nový Hrádek schvaluje 
zadání této zakázky firmě Miroslav Kubala, Kamenictví a Kamnářství, Podzámčí 727, 517 73 Opočno, 
IČO 63612267 za nabídnutou cenu 113 068,- Kč vč. DPH a ukládá starostovi uzavřít smlouvu o dílo.  
 
Zasedání Zastupitelstva městyse Nový Hrádek bylo ukončeno ve 20 00. hod. 
 
 
 
 
 
 
       ___________________   _____________________ 
   Bc. Zdeněk Drašnar               Ing.Pavel Sobotka 
            starosta        místostarosta 

 


