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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 2. řádného zasedání zastupitelstva městyse Nový Hrádek konaného dne 26.11.2014 

v kanceláři starosty městyse od 18.00 hod.  
 
K čl. 2.1. – usnesení č. ZM 2 - 20/2014 
ZM Nový Hrádek určuje ověřovateli zápisu Ing. Jeronyma Holého a Ing. Radka Světlíka 
a zapisovatelem Ing. Miloše Vondřejce 
 

K čl. 4.1. – usnesení č. ZM 2 - 21/2014 
ZM Nový Hrádek schvaluje pořad jednání zastupitelstva městyse dne 26. 11. 2014 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) Cesta Končiny 
6) Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva (§ 72 zákona o 

obcích)  
7) Doplnění zástupců městyse ve Školské radě ZŠ 
8) Aktualizace Povodňového plánu 
9) Inventarizace majetku k 31. 12. 2014 - jmenování inventarizační komise 
10) Nabídka na odkup akcií ČSAD BUS Ústí nad Orlicí 
11) Žádost o odkoupení pozemku 
12) Nabídka na vypracování průkazů energetické náročnosti obecních objektů 
13) Hromosvody na obecních budovách – odstranění závad 
14) Dodávka elektrické energie pro rok 2015 
15) Příspěvek na činnost T.J. Sokol Nový Hrádek v roce 2015 
16) Informace Krajského sdružení hasičů KHK ke kalkulaci nákladů na 1 CAS z projektu OPPS 

ČR-PR 
17) Rozhledna na Šibeníku – další postup 
18) Rozpočtové provizorium pro začátek roku 2015 
19) Příprava rozpočtu 2015 – plánované akce 
20) Seznámení zastupitelů s nedokončenými a rozpracovanými projekty 
21) Územní plán Nový Hrádek – určení pověřeného zastupitele 
22) Stanovení kompetence starosty k provádění jednotlivých rozpočtových opatření 
23) Rozpočtová opatření 
24) Došlá pošta 
25) Různé 
26) Diskuse 

 
K čl. 5.1. – usnesení č. ZM 2 - 22/2014 
ZM Nový Hrádek schvaluje uzavření Příkazní smlouvy o poskytování právních služeb a udělení plné 
moci advokátce JUDr. Lence Vikové, zapsané v ČAK pod ev.č. 8320, k zastupování městyse Nový 
Hrádek ve věci o zřízení nezbytné cesty na pozemcích parc. č. 908/25, parc. č. 908/32 a parc. č. 
908/33 v katastrálním území a obci Nový Hrádek, zapsané na listu vlastnictví č. 214 u Katastrálního 
úřadu pro Královéhradecký kraj, Katastrální pracoviště Náchod, pro katastrální území a obec Nový 
Hrádek, a to až do pravomocného ukončení věci včetně uhrazení veškerých nákladů všech žalobců. 
ZM pověřuje starostu podpisem výše uvedených listin.  
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K čl. 6.1. – usnesení č. ZM 2- 23/2014 
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. 12. 2014 takto: 
místostarosta Ing. Sobotka 4 000,- Kč, předseda výboru (Ing. Hlaváček, Ing. Světlík, Mgr. 
Lokvencová) 800,- Kč, Ing. Vondřejc 800,- Kč, Mgr. Havrdová 500,- Kč, člen zastupitelstva bez 
dalších funkcí 300,- Kč s tím, že finanční částky se nesčítají s dalšími případnými funkcemi. 
       
K čl. 7.1 – usnesení č. ZM 2- 24/2014 
ZM Nový Hrádek schvaluje zástupce zřizovatele městyse Nový Hrádek ve školské radě ZŠ Nový 
Hrádek (David Bek, Mgr. Alena Lokvencová a Ing. Radek Světlík).  
   
K čl. 8.1. – usnesení č. ZM 2- 25/2014 
ZM Nový Hrádek schvaluje aktualizací povodňového plánu s tím, že složení obecní povodňové 
komise je následující: předseda: Bc. Zdeněk Drašnar, místopředseda: Vladimír Říha, členové: Josef 
Hánl, David Bek, Libor Přibyl a zástupce Velosu pan Jiří Hánl. 
 

K čl. 9.1. – usnesení č. ZM 2- 26/2014 
ZM Nový Hrádek bere na vědomí jmenování inventarizační komise pro provedení inventarizace 
majetku ve vlastnictví městyse k 31. 12. 2014. 
 
K čl. 10.1. – usnesení č. ZM 2- 27/2014 
ZM Nový Hrádek nesouhlasí s prodejem akcií ČSAD BUS Ústí nad Orlicí z majetku městyse.  
 

K čl. 11.1 – usnesení č. ZM 2- 28/2014 
ZM Nový Hrádek ukládá úřadu městyse zveřejnit záměr městyse prodat část pozemku p.p.č. 1593/1 – 
ostatní plocha o výměře cca 57 m2 přiléhající k domu č.p. 62 v k.ú. Nový Hrádek za minimální cenu 
120,- Kč/m2 s tím, že kupující uhradí náklady na geometrický plán a správní poplatek za vklad do 
katastru nemovitostí.  
 

K čl. 12.1. – usnesení č. ZM 2- 29/2014 
ZM Nový Hrádek bere na vědomí nabídku na vypracování průkazů energetické náročnosti obecních 
objektů č. 32014 předloženou panem Janem Landou, Lomená 102, 547 01 Náchod, Malé Poříčí, 
IČO 66300045 a ukládá starostovi městyse zajistit předložení dvou dalších cenových nabídek. 
 
 

K čl. 13.1. – usnesení č. ZM 2- 30/2014 
ZM Nový Hrádek bere na vědomí Zprávy o pravidelné revizi hromosvodů vypracované firmou EL-
RIO Nové Město nad Metují a ukládá starostovi městyse zajistit předložení tří cenových nabídek na 
opravu hromosvodů na obecním domě č.p. 123 (pošta). 
 
 

K čl. 14.1. – usnesení č. ZM 2- 31/2014 
ZM Nový Hrádek schvaluje uzavření Smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny se 
společností EP ENERGY TRADING, a.s. se sídlem Praha 1, Klimentská 46, PSČ 110 02, IČ: 
27386643, DIČ: CZ27386643 a pověřuje starostu jejím podpisem. Cena ve smlouvě je stanovena dle 
individuální cenové nabídky číslo 30315 ze dne 24. 11. 2014. Smlouva je sjednána na dobu určitou od 
1. 1. 2015 do 31. 12. 2015. 
 

K čl. 15.1. – usnesení č. ZM 2- 32/2014 
ZM Nový Hrádek schvaluje poskytnutí finančního příspěvku pro T.J. Sokol Nový Hrádek na rok 2015 
ve výši 300 000,- Kč. Poskytnutý příspěvek bude použit ke krytí závazků, které vznikly při stavebních 
úpravách sokolovny v Novém Hrádku. Rozpis čerpání příspěvku: leden 2015: 113 750,- Kč, duben – 
prosinec 2015: 186 250,- Kč. Zároveň ZM pověřuje starostu uzavřením příslušné smlouvy. 
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K čl. 16.1. – usnesení č. ZM 2- 33/2014 
ZM Nový Hrádek bere na vědomí Informace Krajského sdružení hasičů KHK ke kalkulaci nákladů na 
1 CAS z projektu OPPS ČR-PR 2007-2013. 
 
K čl. 17.1. – usnesení č. ZM 2- 34/2014 
ZM Nový Hrádek schvaluje Nabídku na organizaci veřejné zakázky malého rozsahu „Zpracování PD 
na výstavbu rozhledny v N. Hrádku“, kterou předložil uchazeč Ing. Jan Tomek, Zahradní 30, 542 34 
Malé Svatoňovice, IČO: 620 23 373. Výše nabídkové ceny je 19 000,- Kč bez DPH. Dále ZM 
schvaluje vyhlášení Výzvy k předložení nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na služby. 
Předmětem plnění veřejné zakázky je kompletní vypracování projektové dokumentace, autorského 
dozoru, inženýrské činnosti a zajištění všech souvisejících služeb na dílo „Rozhledna na Šibeníku 
(Nový Hrádek)“. V této souvislosti do výběrové komise schvaluje Bc. Zdeňka Drašnara, Ing. Pavla 
Sobotku a Ing. Miloše Vondřejce. 
 
K čl. 18.1. – usnesení č. ZM 2- 35/2014 
ZM Nový Hrádek schvaluje Rozpočtové provizorium pro začátek období roku 2015 uvedené v příloze 
zápisu pod č. ZM 2 – čl. 18/1. 
 

K čl. 19.1. – usnesení č. ZM 2- 36/2014 
ZM Nový Hrádek bere na vědomí informace starosty o prioritních akcích městyse na rok 2015.    
 
K čl. 20.1. – usnesení č. ZM 2- 37/2014 
ZM Nový Hrádek bere na vědomí stav nesplněných a rozpracovaných úkolů z minulého volebního 
období: 
1. Nesplněné úkoly: viz. Kontrola úkolů z minulých jednání – Zápis z 43. zasedání ZM čl. 4 
2. Nedokončené úkoly: 

• Rozhledna na Šibeníku 
• Územní plán 
• Prodej pozemků Na Farách 
• Dořešení likvidace odpadních vod 
• Dořešení sporu cesta Končiny 
• Zastávka V Propastech 
• Řešení bioodpadu a místa pro sběr tříděného odpadu 
• Řešení kapacity MŠ 
• Kabelizace veřejného osvětlení a cesta Bukovec 
• Opravy a modernizace obecních domů 
• Změna technologie vytápění v ZŠ 
• Revitalizace hřbitova a zeleně v obci 

 
K čl. 21.1. – usnesení č. ZM 2- 38/2014 
ZM Nový Hrádek schvaluje Bc. Zdeňka Drašnara pověřeným zastupitelem v rámci celého 
pořizovacího procesu územního plánu obce Nový Hrádek. 
 
K čl. 22.1. – usnesení č. ZM 2- 39/2014 
ZM Nový Hrádek stanovuje v souladu s § 102 odst. 2 písm. a zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů kompetenci starosty městyse k provádění jednotlivých 
rozpočtových opatření v následujícím rozsahu: 
do výše 100 000 Kč jsou-li vyvolána organizačními změnami, pokud tyto změny nevyvolávají další 
nároky na finanční prostředky obce (nezvyšuje se celkový rozpočet výdajů). Rozpočtová opatření 
v částkách vyšších může starosta městyse provádět jen v případech: 
a) rozpočtového zapojení účelově přidělených finančních prostředků z jiných rozpočtů 
b) kdy zapojení výdaje vyžaduje nutný výdaj na zajištění chodu obce, v případě havárií nebo stavu 
nouze, výdaj k odvrácení možných škod, dále když včasné provedení úhrady je vázáno penalizací 
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a dopady penalizací mohou výrazně překročit případná rizika z neoprávněné úhrady 
c) úhrady pokut, penále z rozhodnutí nadřízených orgánů a dohledů a další nutné výdaje, kdy 
schválení rozpočtového opatření je nezbytné a má jen formální charakter, protože výdaj musí být 
realizován. 
ZM si vyhrazuje právo na informaci o každém rozpočtovém opatření provedeném v kompetenci 
starosty na nejbližším zasedání ZM konaném po schválení rozpočtového opatření starostou a jeho 
stručného odůvodnění (odůvodnění lze na zasedání podat ústně). 
 
K čl. 23.1. – usnesení č. ZM 2- 40/2014 
ZM Nový Hrádek schvaluje rozpočtová opatření za měsíc říjen a listopad 2014, která jsou přílohou 
zápisu pod č. ZM 2 – 39/2014.  
 
 
Zasedání Zastupitelstva městyse Nový Hrádek bylo ukončeno ve 20 00. hod. 
 
 
 
 
 
 
       ___________________   _____________________ 
   Bc. Zdeněk Drašnar               Ing.Pavel Sobotka 
            starosta        místostarosta 

 


