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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 22. řádného zasedání zastupitelstva městyse Nový Hrádek konaného dne 27.11.2012 

v kanceláři starosty městyse od 19.00 hod.  
 
 
 
K čl. 3.1. – usnesení č. ZM 22- 96/2012 
 
ZM Nový Hrádek schvaluje pořad jednání zastupitelstva městyse dne 27.11.2012 v tomto rozsahu:  
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) Pasporty komunikací a dopravního značení, 
6) Prodloužení nájemní smlouvy – hasičské cvičiště 
7) Smlouva o nájmu nebytových prostor – umístění antén na budově ZŠ,  
8) Účelové neinvestiční dotace na výdaje jednotek SDH na rok 2012,  
9) Obecně závazná vyhláška č. 2/2012, kterou se stanoví zákaz provozování loterií a jiných podobných 
her na celém území obce,  
10) Program obnovy venkova 2013 – podání žádostí,  
11) Žádost o dotaci z Nadace ČEZ,  
12) Změna dodavatele elektrické energie pro rok 2013,  
13) Příprava rozpočtu 2013 – plánované akce,  
14) Zajištění inventarizace k 31.12.2012 
15) Rozpočtová opatření,  
16) Nabídka společnosti ČEZ obnovitelné zdroje, s.r.o. k odkupu nemovitostí,  
17) Žádost ZŠ o souhlas s úpravou v rámci schváleného rozpočtu  
18) Výměna vchodových dveří u obecního bytu v č. p. 288,  
19) Prodej AT stanice v lokalitě Na Farách,   
20) Došlá pošta,  
21) Různé a  
22) Diskuse. 
 
 
K čl. 5.1 – usnesení č. ZM 22- 97/2012 
ZM Nový Hrádek schvaluje pasport komunikací, zimní údržby a dopravního značení pro městys Nový 
Hrádek, vypracované firmou SOMARO CZ, s.r.o., za celkovou cenu 30.720 Kč vč. DPH. 
 
K čl. 6.1 – usnesení č. ZM 22- 98/2012 
ZM Nový Hrádek souhlasí s uzavřením změny č. 1 k nájemní smlouvě ze dne 10.09.1998 mezi 
městysem a SDH Nový Hrádek,  týkající se užívání pozemku p.č. 849/1 v k.ú. Nový Hrádek  
v majetku městyse a pověřuje starostu jejím podpisem. Změnou nájemní smlouvy dojde k prodloužení 
doby nájmu do 31.12.2030 a stanovení nájemného ve výši 1000,- Kč/rok. 
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K čl. 7.1 – usnesení č. ZM 22- 99/2012 
ZM Nový Hrádek schvaluje uzavření smlouvy o pronájmu nebytových prostor v objektu budovy ZŠ 
Nový Hrádek čp. 288 na st.p.č. 324 v k.ú. Nový Hrádek, pro účely vybudování převaděče pro služby 
elektronických komunikací s fy. Ladislav Rudolf z Police nad Metují, IČO: 72807121 a pověřuje 
starostu jejím podpisem. 
 
K čl. 8.1. – usnesení č. ZM 22 -100/2012 
ZM Nový Hrádek schvaluje uzavření Smlouvy o poskytnutí účelové neinvestiční dotace v požární 
ochraně na výdaje jednotky SDH městyse pro rok 2012 s Královéhradeckým krajem v celkové výši 
12633,- Kč a pověřuje starostu jejím podpisem. 
 
K čl. 9.1 – usnesení č. ZM 22- 101/2012 
ZM Nový Hrádek schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2012 (účinnost od 01.01.2013), kterou se 
stanoví zákaz provozování loterií a jiných podobných her na celém území obce.  
 
K čl. 10.1 – usnesení č. ZM 22- 102/2012 
ZM Nový Hrádek souhlasí s podáním žádosti o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova  KHK 
pro rok 2013  na akci „Oprava hřbitovní zdi – VI. Etapa“. Výše celkových nákladů maximálně  
160 000,- Kč vč. DPH. Z toho podíl dotace z POV KHK činí max. 50%.  ZM ukládá starostovi 
městyse podat žádost ve stanoveném termínu.  
 
K čl. 11.1 – usnesení č. ZM 22- 103/2012 
ZM Nový Hrádek bere na vědomí podání žádosti o dotaci z Nadace ČEZ na úpravy hřiště pro děti u 
mateřské školy. Žádost podá mateřská škola, úřad městyse bude nápomocen při přípravě projektu. 
 
K čl. 12.1 – usnesení č. ZM 22- 104/2012 
ZM Nový Hrádek bere na vědomí, že dodavatelem elektrické energie pro rok 2013 bude firma EP 
ENERGY TRADING, a.s. Pro rok 2013 bylo prostřednictvím e-aukce dosaženo 12% úspory oproti 
sazbám roku 2012. 
 
K čl. 13.1 – usnesení č. ZM 22- 105/2012 
ZM Nový Hrádek bere na vědomí plánované akce a jejich finanční začlenění do rozpočtu na rok 2013. 
 
K čl. 15.1 – usnesení č. ZM 22- 106/2012 
ZM Nový Hrádek schvaluje rozpočtová opatření za měsíc listopad 2012, která jsou přílohou zápisu 
pod č. ZM 22 – 106/2012. 
 
K čl. 16.1 – usnesení č. ZM 22- 107/2012 
ZM Nový Hrádek bere na vědomí nabídku společnosti ČEZ Obnovitelné zdroje, s.r.o. k odkupu 
nemovitostí (VTE Nový Hrádek) v k.ú. Nový Hrádek. Starostovi městyse ZM ukládá vstoupit 
v jednání s výše uvedenou společností a vyjádřit relevantní zájem městyse o předmětné nemovitosti. 
 
K čl. 17.1 – usnesení č. ZM 22- 108/2012 
ZM Nový Hrádek souhlasí s úpravou v rámci schváleného rozpočtu ZŠ Nový Hrádek. Jedná se o 
použití provozních prostředků do výše 13.000,- Kč, které budou použity k úhradě náhrad nemocenské 
zaměstnancům ZŠ Nový Hrádek.  
 
K čl. 18.1 – usnesení č. ZM 22- 109/2012 
ZM Nový Hrádek schvaluje výměnu vchodových dveří u obecního bytu, Náchodská č.p. 288. Výměnu 
provede firma PFT, s.r.o., Jičín. Konečná cena bude upřesněna podle skutečného zaměření pracovníky 
firmy, dle náročnosti prací a dle požadavků nájemníků. Akce bude financována formou předplaceného 
nájemného. 
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K čl. 19.1 – usnesení č. ZM 22- 110/2012 
ZM Nový Hrádek schvaluje prodej AT stanice v lokalitě Na Farách nacházející se na části p.p.č. 848/1 
v k.ú. Nový Hrádek, z vlastnictví Městyse Nový Hrádek do vlastnictví VaK Náchod, a.s., za sjednanou 
kupní cenu ve výši 381 987,- Kč bez DPH.  a pověřuje starostu podpisem kupní smlouvy.  
 
K čl. 21.1 – usnesení č. ZM 22- 111/2012 
ZM Nový Hrádek bere na vědomí výsledek veřejnoprávní kontroly u příspěvkových organizací MŠ 
a ZŠ ze dne 21.11.2012. 
ZM Nový Hrádek bere na vědomí zápis kontrolního výboru ze dne 21. 11. 2012 týkající se kontroly 
plnění usnesení zastupitelstva městyse a kontroly dodržování právních předpisů dle ustanovení §§ 117 
- 119 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích.   
 
 
 
Zasedání Zastupitelstva městyse Nový Hrádek bylo ukončeno ve 2120 hod. 
 
 
 
 
 
 
       ___________________   _____________________ 
   Bc. Zdeněk Drašnar               Vladimír Říha 
            starosta       místostarosta 


