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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 21. řádného zasedání zastupitelstva městyse Nový Hrádek konaného dne 26.05.2016 
v kanceláři starosty městyse od 19 hod. 

 

 

K čl. 2.1. – usnesení č. ZM 21 - 234/2016 
ZM Nový Hrádek určuje ověřovateli zápisu Mgr. Marcelu Havrdovou a Ing. Radka Světlíka a zapisovatelem 
Ing. Miloše Vondřejce. 
 

K čl. 3.1. – usnesení č. ZM 21 - 235/2016 
ZM Nový Hrádek schvaluje program jednání zastupitelstva městyse dne 26. 5. 2016 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) Návrh Závěrečného účtu městyse za rok 2015 
7) Aktualizace pojistné smlouvy s Českou pojišťovnou a.s. 
8) Obecně závazná vyhláška č. 1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, 

využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládaní se stavebním odpadem na území obce Nový 
Hrádek - aktualizace 

9) Revitalizace hřbitova - pokračování 
10) Delegování na valnou hromadu VAK Náchod. a.s. 
11) Vesnice roku 2016 
12) Žádost o odkoupení pozemku 
13) Použití finančních prostředků za sběr papíru 
14) Rozpočtová opatření 
15) Došlá pošta 
16) Různé 
17) Diskuse 

 

K čl. 5.1. – usnesení č. ZM 21 -236/2016 
ZM Nový Hrádek schvaluje účetní závěrku městyse Nový Hrádek za rok 2015. 
 

K čl. 5.2. – usnesení č. ZM 21- 237/2016 
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 2015 ve výši 693,49 Kč a to následovně: 0 Kč do 
fondu odměn a 693,49 Kč do rezervního fondu. 
 

K čl. 5.3. – usnesení č. ZM 21- 238/2016 
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 rozdělení hospodářského výsledku ZŠ za rok 2015 ve výši 1.343,43 Kč a to následovně: 
0 Kč do fondu odměn a 1.343,43 Kč do rezervního fondu. 
 

K čl. 6.1 – usnesení č. ZM 21-239/2016 
ZM Nový Hrádek ukládá úřadu městyse zveřejnit Návrh Závěrečného účtu městyse Nový Hrádek za rok 
2015 
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K čl. 7.1. – usnesení č. ZM 21- 240/2016 
ZM Nový Hrádek schvaluje uzavření Pojistné smlouvy č. 83545492-10 mezi městysem Nový Hrádek a 
Českou pojišťovnou a.s., Spálená 75/16, 113 04 Praha 1. Zároveň ZM zmocňuje starostu městyse podpisem 
předmětné smlouvy. Smlouva zahrnuje komplexní pojištění městyse a výše ročního pojistného činí 28 371,- 
Kč (budova školy je pojištěna samostatně). 
 

K čl. 8.1. – usnesení č. ZM 21 -241 /2016 
ZM Nový Hrádek bere na vědomí informace o připravované aktualizaci Obecně závazné vyhlášky č. 1/2015 
o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 
a nakládaní se stavebním odpadem na území obce Nový Hrádek a doporučuje přijmout vyhlášku novou. 
 

K čl. 9.1 – usnesení č. ZM 21- 242/2016 
ZM Nový Hrádek schvaluje zadání zakázky na akci Oprava chodníku u kostela sv. Petra a Pavla - 
pokračování firmě ŠPELDA s.r.o., PROVÁDĚNÍ DOPRAVNÍCH STAVEB, Říkov 82, 552 03 Česká 
Skalice, IČO: 288 00 125, DIČ: CZ 288 00 125 za nabídnutou cenu do výše 129.443,- Kč bez DPH a ukládá 
starostovi zajistit realizaci této akce. ZM Nový Hrádek dále bere na vědomí informace o postupu prací 
v rámci revitalizace hřbitova (oprava zborcené zídky a vodovodního řadu, zakoupení nádob na separovaný 
odpad a informační vitríny). 
 

K čl. 10.1. – usnesení č. ZM 21- 243/2016 
Zastupitelstvo městyse Nový Hrádek deleguje na Valnou hromadu společnosti Vodovody a kanalizace 
Náchod, a.s., která se uskuteční dne 23. 6. 2016, místostarostu městyse pana Ing. Pavla Sobotku. 
 

K čl. 11.1. – usnesení č. ZM 21- 244/2016 
ZM Nový Hrádek bere na vědomí informaci o návštěvě Krajské hodnotitelské komise Vesnice roku 2016, 
která se uskuteční v úterý 21. června 2016 v době od 8.00 do 10.00 hodin. 
 

K čl. 12.1. – usnesení č. ZM 21- 245/2016 
ZM Nový Hrádek schvaluje prodej pozemku p.p.č. 820/90 o výměře 803 m2 (označený jako A4)  v k.ú. 
Nový Hrádek, za sjednanou cenu 350 Kč/m2 vč. DPH, tedy za celkovou kupní cenu ve výši 281.050,- Kč vč. 
DPH, žadateli, Michalovi Jarolímovi, bytem Přerov nad Labem 100, PSČ: 289 16. Žádost byla podána 
prostřednictví realitní kanceláře M+M Reality, které bude v souladu s uzavřenou dohodou, vyplacena 
provize ve výši 15.000,- Kč. 
 

K čl. 12.2. – usnesení č. ZM 21- 246/2016 
ZM Nový Hrádek ukládá úřadu městyse zveřejnit záměr prodat tyto nemovitosti v lokalitě Na Farách:  
1) Pozemky: p.p.č. 820/89 o výměře 943 m2 (označený jako „B1“), p.p.č. 820/91 o výměře 1128 m2 
(označený jako „B2“), p.p.č. 820/92 o výměře 956 m2 (označený jako „B3“), p.p.č. 820/100 o výměře 810 
m2 (označený jako „B4“), p.p.č. 820/12 o výměře 1101 m2 (označený jako „B5“), p.p.č. 820/17 o výměře 
1154 m2 (označený jako „B6“) a p.p.č. 820/96 o výměře 1216 m2 (označený jako „A6“), vše v k.ú. Nový 
Hrádek za těchto podmínek: a) městys si vyhrazuje možnost odstoupit od záměru městyse prodat pozemkové 
parcely, b) zasíťování pozemků bude zrealizováno nejpozději do 31. 12. 2018 a c)  za 1 m2 pozemkové 
parcely cena 350 Kč/m2 vč. DPH. 
 

K čl. 13.1. – usnesení č. ZM 21- 247/2016 
ZM Nový Hrádek schvaluje navýšení finančních prostředků na provoz ZŠ Nový Hrádek na rok 2016 v částce 
do 20.000,- Kč, (jedná se o prostředky získané sběrem papíru) s tím, že tyto prostředky budou použity na 
nákup učebnic a učebních pomůcek pro žáky. 
 

K čl. 10.1. – usnesení č. ZM 21- 248/2016 
Zastupitelstvo městyse Nový Hrádek bere na vědomí a schvaluje rozpočtová opatření, která jsou přílohou 
zápisu pod č. ZM 21 – 248/2016.  
   
Zasedání Zastupitelstva městyse Nový Hrádek bylo ukončeno ve 21,01 hod. 
 
 
        _____________________                                     ____________________                                       
   Bc. Zdeněk Drašnar                Ing. Pavel Sobotka 
                       starosta                      místostarosta 


