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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 1. 11. 2018 v budově místního 

kina od 19.00 hod. Jedná se o 1. zasedání zastupitelstva městyse. 
 

 

K čl. 3.1. – usnesení č. ZM 1 - 1/2018 

ZM Nový Hrádek určuje ověřovateli zápisu Květoslavu Špreňarovou a Mgr. Alenu Lokvencovou 

a zapisovatelem Ing. Miloše Vondřejce. 
 

 

K čl. 4.1. – usnesení č. ZM 1 - 2/2018 

ZM Nový Hrádek schvaluje pořad jednání zastupitelstva městyse dne 1. 11. 2018 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) Zkvalitnění zázemí pro výuku klíčových kompetencí ZŠ Nový Hrádek  - výběr dodavatele 

10) Diskuse 
 

K čl. 5.1. – usnesení č. ZM 1 - 3/2018 

ZM Nový Hrádek schvaluje, že všechna hlasování na ustavujícím zasedání zastupitelstva budou prováděna 

veřejně. 
 

K čl. 5.2. – usnesení č. ZM 1 - 4/2018 

ZM Nový Hrádek pro volební období 2018-2022 volí starostou městyse Nový Hrádek pana Bc. Zdeňka 

Drašnara. 
 

K čl. 5.3. – usnesení č. ZM 1-5/2018 

ZM Nový Hrádek pro volební období 2018 - 2022 schvaluje volbu jednoho místostarosty. 
 

K čl. 5.4. – usnesení č. ZM 1- 6/2018 

ZM Nový Hrádek pro volební období 2018-2022 volí místostarostou městyse Nový Hrádek pana Ing. Pavla 

Sobotku. 
 

K čl. 5.5. – usnesení č. ZM 1- 7/2018 

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. 
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K čl. 6.1. – usnesení č. ZM 1- 8/2018 

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- 9/2018 

ZM Nový Hrádek pro volební období 2018 - 2022 volí předsedou finančního výboru pana Ing. Radka 

Světlíka. 
 

K čl. 6.3. – usnesení č. ZM 1- 10/2018 

ZM Nový Hrádek pro volební období 2018-2022 volí předsedou kontrolního výboru pana Ing. Milana 

Holinku 

K čl. 6.4. – usnesení č. ZM 1- 11/2018 

ZM Nový Hrádek pro volební období 2018-2022 volí předsedkyní výboru pro společenské záležitosti paní 

Mgr. Alenu Lokvencovou. 
 

K čl. 6.5. – usnesení č. ZM 1- 12/2018 

ZM Nový Hrádek pro volební období 2018-2022 volí členy finančního výboru pana Ing. Jeronyma Holého a 

paní Mgr. Lenku Dudáškovou. 

 

K čl. 6.6. – usnesení č. ZM 1- 13/2018 

ZM Nový Hrádek pro volební období 2018-2022 volí členy kontrolního výboru pana Ing. Miloše Vondřejce 

a paní MUDr. Luciu Hrnčířovou. 

 

K čl. 6.7. – usnesení č. ZM 1- 14/2018 

ZM Nový Hrádek pro volební období 2018-2022 volí členy výboru pro společenské záležitosti pana Václava 

Suchánka, paní Květoslavu Špreňarovou, paní Janu Tulejovou a paní Mgr. Marcelu Havrdovou. 

 

K čl. 7.1. – usnesení č. ZM 1- 15/2018 

ZM Nový Hrádek v souladu s § 72 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích stanoví měsíční odměny za výkon 

jednotlivých funkcí neuvolněných členů zastupitelstva s účinností od 1. 11. 2018 takto: místostarosta 5 000,- 

Kč, předsedkyně výboru pro společenské záležitosti 1 200,- Kč, předsedové výborů kontrolního a finančního 

1 000,- Kč, Ing. Vondřejc (zápisy, odborné konzultace ve věcech stavebních a projektových) 1 200,- Kč, 

členové zastupitelstva bez dalších funkcí 500,- Kč s tím, že finanční částky se nesčítají s dalšími případnými 

funkcemi. 

 

K čl. 8.1. – usnesení č. ZM 1- 16/2018 

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- 17/2018 

ZM Nový Hrádek bere na vědomí výsledek veřejné zakázky „Zkvalitnění zázemí pro výuku klíčových 

kompetencí ZŠ Nový Hrádek“. Předmětem zakázky je dodávka vybavení odborných učeben za účelem 

zvýšení kvality vzdělávání ve vazbě na budoucí uplatnění na trhu práce v klíčových kompetencích. 

Konkrétně se jedná o následující klíčové kompetence: • přírodní vědy (učebna fyziky a chemie); • technické 

a řemeslné obory (učebnu dílen a učebnu tzv. cvičné kuchyňky). Zároveň ZM Nový Hrádek, po doložení 

kvalifikace dodavatele, schvaluje uzavření Smlouvy o dílo s firmou KXN CZ, s.r.o., Říčařova 611/30, 

Plotiště nad Labem, 503 01 Hradec Králové, IČ: 28784111, DIČ: CZ28784111 týkající se výše uvedené 

zakázky za cenu 2.585.770,-  Kč bez DPH a pověřuje starostu podpisem předmětné smlouvy.  

 
  Zasedání Zastupitelstva městyse Nový Hrádek bylo ukončeno ve 20:01 hod. 

 
                                                                                                     

           ____________________                                                  __________________ 

   Bc. Zdeněk Drašnar           Ing. Pavel Sobotka 

                       starosta                        místostarosta 


