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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 25. řádného zasedání zastupitelstva městyse Nový Hrádek konaného dne 27. 10. 2016 

v kanceláři starosty městyse od 19 hod. 
 
 

 

K čl. 2.1. – usnesení č. ZM 25 - 289/2016 
ZM Nový Hrádek určuje ověřovateli zápisu Václava Suchánka a Davida Beka a zapisovatelem Ing. Miloše 
Vondřejce. 
 
K čl. 3.1. – usnesení č. ZM 25 - 290/2016 
ZM Nový Hrádek schvaluje program jednání zastupitelstva městyse dne 27. 10. 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. Žádost MŠ o návratnou finanční výpomoc na předfinancování dotace 
6. Zimní údržba 2016 – 2017 
7. Čištění odpadních vod u objektů ve vlastnictví městyse 
8. Aktualizace Povodňového plánu 
9. Prodloužení pronájmu nebytových prostor – prodejny potravin a smíšeného zboží 
10. Obecní byty 
11. Kulturní akce listopad, prosinec 2016 
12. Obnova drobných sakrálních staveb – žádost o dotaci 
13. Rozpočtová opatření 
14. Došlá pošta 
15. Různé 
16. Diskuse 

 
 

K čl. 5.1 – usnesení č. ZM 25- 291/2016 
ZM Nový Hrádek v rámci zajištění předfinancování projektu „Zvýšení kvality předškolního vzdělávání 
včetně usnadnění přechodu dětí na ZŠ“ schvaluje Mateřské škole Nový Hrádek, Hradní 102, 549 22 Nový 
Hrádek poskytnutí návratné finanční výpomoci ve výši 35.000,- Kč. Peníze budou vráceny po obdržení 
finančních prostředků z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (Šablony, Programové období 
2014 – 2020).  

 
K čl. 6.1. – usnesení č. ZM 25- 292/2016 
Zastupitelstvo městyse Nový Hrádek pro zajištění zimní údržby místních komunikací na Novém Hrádku 
v období 2016-2017 schvaluje uzavření smlouvy s panem Jaroslavem Linhartem za cenu 700, Kč/ 1 hodinu 
bez DPH (cena je konečná, není plátcem DPH). ZM Nový Hrádek, dále schvaluje uzavření smlouvy se SÚS 
KHK. Zastupitelstvo městyse Nový Hrádek zároveň schvaluje uzavření Dohody o provedení práce s panem 
Václavem Grulichem na zajištění údržby komunikace v Novém Hrádku – Doly.  
 
K čl. 7.1. – usnesení č. ZM 25- 293/2016 
ZM Nový Hrádek bere na vědomí nabídku firmy VODESTO s.r.o., Havlíčkova 1366, 516 01 Rychnov nad 
Kněžnou na zpracování Projektové dokumentace na čištění odpadních vod u objektů ve vlastnictví městyse 
(ZŠ, dům č.p. 59, pošta č.p. 123) a ukládá starostovi zajištění dalších dvou nabídek.  
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K čl. 8.1. – usnesení č. ZM 25 -294 /2016 
ZM Nový Hrádek schvaluje zadání zakázky na vypracování Povodňového plánu městyse Ing. Antonínu 
Hanzlíkovi, K Jaráku 318, 552 03 Česká Skalice za nabídnutou cenu do výše 20.000,- Kč (cena konečná – 
není plátcem DPH).  
 

K čl. 9.1. – usnesení č. ZM 25- 295/2015 
Zastupitelstvo městyse Nový Hrádek doporučuje starostovi městyse, aby po předchozím zveřejnění záměru, 
v souladu s § 102 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů prodloužil 
smlouvu na pronájem nebytových prostor – prodejny potravin a smíšeného zboží o rozloze 161 m2 
nacházejících se v přízemí nemovitosti - budově úřadu městyse, Nový Hrádek, Náměstí č.p. 28, která se 
nachází na pozemku parcelní číslo st. 56, zapsané na LV č. 100001 obec Nový Hrádek, katastrální úřad 
Náchod s nájemcem paní Vlastou Ježkovou, Rokolská 259, 549 22 Nový Hrádek. Měsíční nájemné 2.000,- 
Kč bez DPH. Nájemce bude ze svých prostředků hradit výdaje spojené s podnikatelskou činností a poplatky 
z téhož důvodu stanovené a uplatňované orgány státní správy, dále pak výdaje vynaložené na energie, vodné, 
stočné, odvoz odpadků, v souladu se zák. č. 526/1990 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Smlouva bude 
uzavřena na dobu určitou, a to do 31. 12. 2017.   
 

K čl. 10.1. – usnesení č. ZM 25- 296/2016 
ZM Nový Hrádek bere na vědomí informaci o neuzavření nájemní smlouvy k obecnímu bytu č. 3 
v II. nadzemním podlaží domu č.p. 123 (pošta) v ulici Rokolská (z důvodu nezájmu žadatele). V současné 
době je nutné provést v tomto bytě výměnu podlahových krytin, nátěry dveří a další drobné opravy. Po 
provedení těchto oprav bude následně vybrán nový nájemník.  
 
K čl. 11.1. – usnesení č. ZM 25- 297/2016 
Zastupitelstvo městyse Nový Hrádek bere na vědomí kulturní a společenské akce, které se uskuteční 
v listopadu a prosinci:  
11. 11.  Ekvádor – cesta do středu světa, obrázky, hudba a vyprávění pátera Jana Linharta v kině  
27. 11.  Rozsvícení vánočního stromu 
2. 12.  Mikulášská nadílka na hasičském cvičišti 
3.12.  Koncert v kostele 
17.12.  Vánoční koncert (ZŠ, MŠ, Farní sbor + divadlo) v kině 
23.12 Vánoční troubení na náměstí 
24.12 Půlnoční mše v kostele sv. Petra a Pavla 
26.12.  Vánoční zábava v sokolovně 
 
K čl. 12.1 – usnesení č. ZM 25- 298/2016 
ZM Nový Hrádek schvaluje podání žádosti o dotaci z MMR v rámci podprogramu Podpora obnovy a rozvoje 
venkova, dotační titul 4 na obnovu 2 drobných sakrálních památek ve vlastnictví městyse (Ukřižování u 
Andršovy hospody a nad rekreačním zařízením Astra) 
 

K čl. 13.1. – usnesení č. ZM 25- 299/2016 
Zastupitelstvo městyse Nový Hrádek bere na vědomí a schvaluje rozpočtová opatření, která jsou přílohou 
zápisu pod č. ZM 25 – 299/2016.  
 

  
   
Zasedání Zastupitelstva městyse Nový Hrádek bylo ukončeno ve 20,26 hod. 
 
 
 
        _____________________                                     ____________________                                       
   Bc. Zdeněk Drašnar                Ing. Pavel Sobotka 
                       starosta                      místostarosta 


