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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 konaného dne 24. 11. 2022  

v kanceláři starosty městyse od 19.00 hod. 

 

 
 

K čl. 2.1. – usnesení č. ZM 2 - 17/2022 

ZM Nový Hrádek určuje ověřovateli zápisu Ing. Radka Světlíka a Ing. Milana Holinku 

a zapisovatelem Ing. Miloše Vondřejce. 
 

 

K čl. 3.1. – usnesení č. ZM 2 - 18/2022 

ZM Nový Hrádek schvaluje program jednání zastupitelstva městyse dne 24. 11. 2022 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 o poskytnutí dotace – T.J. Sokol Nový Hrádek 

6) Návrh rozpočtu na rok 2023 

7) Inventarizace majetku k 31. 12. 2022 - jmenování inventarizační komise 

8) Marius Pedersen – dodatek ke smlouvě  

9) Navýšení provozních příspěvků MŠ a ZŠ 

10) Zimní údržba 2022 – 2023 

11) Obecní byty 

12) Návrh na schválení pracovněprávního vztahu mezi městysem a členy zastupitelstva městyse 

13) Smlouva s ČEZ Distribuce o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a dohoda o 

umístění stavby 

14) Udělení nové heraldické vlajky městyse – nabídka firmy ALERION 

15) Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci 

16) Hrádouská vařečka – přijetí dotace a podmínek čerpání 

17) Mimořádná odměna pro uvolněného starostu městyse za rok 2022 

18) Rozpočtová opatření 

19) Došlá pošta 

20) Různé 

21) Diskuse 
 

 

K čl. 5.1. – usnesení č. ZM 2 - 19/2022 

ZM Nový Hrádek schvaluje poskytnutí dotace z rozpočtu městyse pro T.J. Sokol Nový Hrádek na rok 

2023 ve výši 480 850,- Kč. Poskytnutý příspěvek bude použit ke krytí závazků, které vznikly při 

stavebních úpravách sokolovny a hřišť u sokolovny v Novém Hrádku. Zároveň ZM pověřuje starostu 

uzavřením příslušné smlouvy. 
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K čl. 6.1. – usnesení č. ZM 2 - 20/2022 

ZM Nový Hrádek bere na vědomí návrh rozpočtu na rok 2023 a ukládá úřadu městyse tento návrh 

zveřejnit na úřední desce v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích. 
   
 

K čl. 7.1. – usnesení č. ZM 2 - 21/2022 

ZM Nový Hrádek bere na vědomí jmenování inventarizační komise pro provedení inventarizace 

majetku ve vlastnictví městyse k 31. 12. 2022. 
 

 

K čl. 10.1. – usnesení č. ZM 2 - 22/2022 

ZM Nový Hrádek schvaluje uzavření dodatku ke Smlouvě č. 950201 o zabezpečení likvidace 

komunálního odpadu s firmou Marius Pedersen, a.s. pro rok 2023 a pověřuje starostu jejím podpisem. 

Ceny svozových známek na rok 2023 

26 svozů   2 496,- Kč vč. DPH  

21 svozů   2 016,- Kč vč. DPH  

13 svozů   1 152,- Kč vč. DPH  

jednorázový svoz       96,- Kč vč. DPH  

jednorázový svoz + PE pytel    106,- Kč vč. DPH  

 

 

K čl. 9.1. – usnesení č. ZM 2 - 23/2022 

ZM Nový Hrádek z důvodu skokového zvýšení cen energií schvaluje zvýšení příspěvku na provoz 

v roce 2022 u MŠ o 350 000,- Kč a u ZŠ o 450 000,- Kč. Zároveň z důvodu navýšení  platového tarifu, 

ZM schvaluje změnu závazného ukazatele na platy nepedagogických pracovníků MŠ pro rok 2022 - 

navýšení o 5000,- Kč na částku 170 000,- Kč. 
 
 

K čl. 10.1. – usnesení č. ZM 2 - 24/2022 

Zastupitelstvo městyse Nový Hrádek pro zajištění zimní údržby místních komunikací na Novém 

Hrádku v období 2022-2023 schvaluje uzavření smlouvy s panem Jaroslavem Švorcem, Česká 

Čermná č.p. 143, IČO: 16800371 za cenu 800,- Kč bez DPH/ 1 hodinu. ZM Nový Hrádek, dále 

schvaluje uzavření smlouvy s ÚS KHK. Zastupitelstvo městyse Nový Hrádek zároveň schvaluje 

uzavření Dohody o provedení práce s panem Václavem Grulichem na zajištění údržby komunikace 

v části Nového Hrádku – Doly.  

 
 

K čl. 11.1. – usnesení č. ZM 2 - 25/2022 

ZM Nový Hrádek bere na vědomí uvolnění obecního bytu č. 1 v Náchodské ulici č.p. 59 a ukládá 

starostovi zajistit jeho rekonstrukci. 

 
 

K čl. 11.2. – usnesení č. ZM 2 - 26/2022 

ZM Nový Hrádek souhlasí s převedením nájemní smlouvy bytu č. 12 v č.p. 59 v ulici Náchodské - 

nájemce paní xxxxxxxxx na jejího syna pana xxxxxxxxx za stejných podmínek od 1.2.2023.  Cena 

nájmu bude oproti současnosti upravena o inflaci za rok 2022. 
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K čl. 11.3. – usnesení č. ZM 2 - 27/2022 

ZM Nový Hrádek souhlasí s přidělením bytové jednotky č. 123/4 v budově čp. 123 v Rokolské ulici 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za měsíční nájemné ve výši 3800,- Kč s účinností od 01. 01. 

2023 a uzavření smlouvy na dobu neurčitou s inflační doložkou a pověřuje starostu podpisem nájemní 

smlouvy 

 
 

K čl. 12.1. – usnesení č. ZM 2 - 28/2022 

ZM Nový Hrádek schvaluje uzavření pracovně právního vztahu – dohody o provedení práce mezi 

městysem Nový Hrádek a neuvolněným členem zastupitelstva městyse Ing. Milanem Holinkou 

(webmaster) a pracovní smlouvy s panem místostarostou Ing. Pavlem Sobotkou (vedoucí infocentra).  

 

 

K čl. 13.1. – usnesení č. ZM 2 - 29/2022 

ZM Nový Hrádek vydává kladné stanovisko ke stavbě „Na Farách p.č. 820/96-ved. vn“ a schvaluje 

uzavření Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti a dohodu o 

umístění stavby č. ČEZd_SoBS VB 49990/IZ-12-2002436 mezi městysem Nový Hrádek a ČEZ 

Distribuce, a.s. Děčín, zastoupenou firmou Rydval – Elektro, plk. Truhláře 114, 512 51 Lomnice nad 

Popelkou. Zároveň ZM zmocňuje starostu městyse podpisem předmětné smlouvy. 

 
 

K čl. 14.1. – usnesení č. ZM 2 - 30/2022 

ZM Nový Hrádek, v souvislosti s rozhodnutím předsedkyně Poslanecké sněmovny č. 44 ze dne 20. 10. 

2022, kterým byla našemu městysu udělena nová heraldická vlajka, schvaluje zhotovení slavnostního 

vyšívaného praporu městyse, slavnostní vyšívané stuhy, 10 ks venkovních tištěných vlajek a 500 ks 

ražených kovových odznaků se znakem městyse. Celková cena do výše 105 000,- Kč bez DPH. 

Dodavatel ALERION s.r.o., Chaloupkova 1, Brno Královo Pole. 

 

 

K čl. 15.1. – usnesení č. ZM 2 - 31 /2022 

ZM Nový Hrádek schvaluje Obecně závaznou vyhlášku o místním poplatku za odkládání 

komunálního odpadu z nemovité věci, kterou se s účinností od 1.1.2023 mění sazba poplatku za 1 litr 

komunálního odpadu  z 0,70 Kč na 0,80 Kč. 

 

 

K čl. 16.1. – usnesení č. ZM 2 - 32/2022 

ZM Nový Hrádek v souvislosti s Rozhodnutí Euroregionálního řídícího výboru (EŘV) Euroregionu 

Glacensis o schválení spolufinancování našeho mikroprojektu s názvem „Hrádouská vařečka - tradiční 

pochod česko-polským příhraničím“, reg. číslo: CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_008/0003278 z FMP 

Euroregionu Glacensis, že schválenou výší dotace (17930,35 EUR) a všechny podmínky EŘV městys 

Nový Hrádek přijímá a bude mikroprojekt realizovat v plném rozsahu.  

 

 

K čl. 17.1. – usnesení č. ZM 2 - 33/2022 

V souladu s §76 zákona č. 128/2000 Sb., zastupitelstvo městyse Nový Hrádek souhlasí s poskytnutím 

mimořádné odměny starostovi městyse panu Bc. Zdeňku Drašnarovi za rok 2022 ve výši odměny 

zastupitele. Odměna se poskytuje za mimořádný rozsah výkonu přípravy a realizace některých 

investičních prací (např. nová parkoviště u pošty a u sokolovny, naučná stezka v lokalitě u hranic), 

řešením mimořádných situací způsobených enormním zdražením energií a uprchlickou vlnou 

z Ukrajiny, zastupováním městyse při předsednictví MAS Pohoda venkova nebo zastupováním 

městyse v SMS ČR Královéhradeckého kraje (předseda). 
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K čl. 18.1. – usnesení č. ZM 2 - 34/2022 

Zastupitelstvo městyse Nový Hrádek bere na vědomí a schvaluje rozpočtová opatření, která jsou 

přílohou zápisu pod č. ZM 2 – 34/2022.  
           

 

ZM Nový Hrádek schvaluje Usnesení z 2. zasedání ZM Nový Hrádek konaného dne 

24. 11. 2022 pod pořadovými čísly  17 - 34/2022. 
 

 

 

 

 

 

-------------------------------------------   ------------------------------------------  

               Bc. Zdeněk Drašnar        Ing. Pavel Sobotka 

            starosta                          místostarosta 
  

 


