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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 31. zasedání zastupitelstva městyse Nový Hrádek konaného dne 29.03. 2017  

v kanceláři starosty od 19 hod. 
 

 

K čl. 2.1. – usnesení č. ZM 31 - 364/2017 
ZM Nový Hrádek určuje ověřovateli zápisu Ing. Jiřího Hlaváčka a Davida Beka a zapisovatelem 
Ing. Miloše Vondřejce. 
 

K čl. 3.1. – usnesení č. ZM 31 - 365/2017 
ZM Nový Hrádek schvaluje program jednání zastupitelstva městyse dne 29. 3. 2017 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) Pozemky Na Farách – prodej, zrušení předkupního práva 
6) Nákup nemovitosti do vlastnictví městyse 
7) Záměr prodeje pozemku 
8) Výběr dodavatele na zhotovení hřbitovních bran 
9) Dopravní automobil pro JSDH – výběr dodavatele 
10) Smlouva o společném postupu zadavatelů při centralizovaném zadávání a zmocnění centrálního 

zadavatele s městem Nové Město nad Metují (sdružená dodávka el. energie) 
11) 2. Nový MOTO Hrádek – informace o připravované akci 
12) Smlouva o nájmu nebytových prostor – ukončení 
13) Vesnice roku 2017 – přihlášení do soutěže 
14) Cyklostezka Nový Hrádek – Taszów, výběr zpracovatele projektové žádosti 
15) Úprava komunikace v Bukovecké ulici 
16) Žádost o souhlas s modernizací bytu v bytovém domě čp. 349 
17) Výměna zbývající části oken a dveří na budově úřadu městyse 
18) Rozpočtová opatření 
19) Došlá pošta 
20) Různé 
21) Diskuse 

 

K čl. 5.1. – usnesení č. ZM 31 -366/2017 
ZM Nový Hrádek revokuje usnesení č. ZM 30 -358/2017 ze dne 27. 2. 2017 týkající se prodeje pozemku 
p.č. 820/12 o výměře 1101 m2 (označený jako B5) v k.ú. Nový Hrádek, za sjednanou celkovou kupní 
cenu ve výši 385.350,- Kč vč. DPH, žadatelům, Danielu Mietlovi a Veronice Mietlové, oba bytem 
V Mešníku 5125/10, 722 00 Ostrava – Třebovice, do společného vlastnictví manželů a odstupuje na 
základě žádosti žadatelů od uvedeného prodeje pozemku. 
 

K čl. 5.2 – usnesení č. ZM 31- 367/2017 
ZM Nový Hrádek schvaluje zrušení předkupního práva na p.p.č. 820/102 dle KN o výměře 1188 m2, 
zapsané na listu vlastnictví č. 997 pro obec Nový Hrádek a katastrální území Nový Hrádek.  
 

K čl. 5.3. – usnesení č. ZM 31- 368/2017 
ZM Nový Hrádek ukládá úřadu městyse zveřejnit záměr prodat tyto nemovitosti v lokalitě Na Farách: 
pozemek p.č. 820/96 o výměře 1216 m2 (označený jako „A6“) a pozemek p.č. 820/12 o výměře 1101 m2 

(označený jako „B5“), v k.ú. Nový Hrádek za těchto podmínek: a) městys si vyhrazuje možnost odstoupit 
od záměru městyse prodat pozemkovou parcelu, b) zasíťování pozemku bude zrealizováno nejpozději do 
31. 12. 2018 a c) za 1 m2 pozemkové parcely cena 350,- Kč/m2 vč. DPH. 
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K čl. 6.1 – usnesení č. ZM 31- 369/2017 
ZM Nový Hrádek schvaluje koupi nemovitosti č.p. 228 v ulici Mikulášův kopec včetně pozemkové 
parcely č. st. 161 o výměře 193 m2 v k.ú. Nový Hrádek za cenu 10 000,- Kč, zároveň městys uhradí 
poplatek 1 000,- Kč za zápis do KN. ZM pověřuje starostu městyse k podpisu příslušné kupní smlouvy. 
 

K čl. 7.1. – usnesení č. ZM 31- 370/2017 
ZM Nový Hrádek ukládá úřadu městyse zveřejnit záměr prodat tyto nemovitosti:  
pozemek p.č. 320/7 o výměře 48 m2 a pozemek p.č. 320/8 o výměře 12 m2 v k.ú. Nový Hrádek za těchto 
podmínek: a) městys si vyhrazuje možnost odstoupit od záměru městyse prodat pozemkovou parcelu, b) 
za 1 m2 pozemkové parcely cena 60,- Kč, c) kupující uhradí poplatek 1 000,- Kč za zápis do KN. 
 

K čl. 8.1. – usnesení č. ZM 31 -371/2017 
ZM Nový Hrádek schvaluje zadání zakázky na zhotovení kovaných bran do hřbitovní zdi u kostela sv. 
Petra a Pavla - firmě Jan Svoboda – umělecký kovář, Zlíč 64, 552 03 Česká Skalice, IČO: 63617838 za 
nabídnutou cenu do výše 309 600,- Kč (cena konečná není plátcem DPH) a ukládá starostovi zajistit 
realizaci této akce.  
 

K čl. 9.1 – usnesení č. ZM 31- 372/2017 
ZM Nový Hrádek, na základě výsledků posouzení a hodnocení nabídek a doporučení výběrové komise, 
schvaluje zadání zakázky na „Pořízení nového dopravního automobilu pro evakuaci osob a nouzové 
zásobování obyvatel pro JSDH Nový Hrádek“ firmě Auto Trutnov s.r.o., Krkonošská 566, 541 01 
Trutnov, IČ: 25931270, DIČ: CZ25931270 za nabídnutou cenu do výše 1.155.757,- Kč bez DPH a ukládá 
starostovi zajistit realizaci této akce. 
 

K čl. 10.1. – usnesení č. ZM 31 -373/2017 
ZM Nový Hrádek schvaluje uzavření smlouvy o společném postupu zadavatelů při centralizovaném 
zadávání a zmocnění centrálního zadavatele s městem Nové Město nad Metují (sdružená dodávka el. 
energie) a pověřuje starostu podpisem. 
 

K čl. 11.1 – usnesení č. ZM 31- 374/2017 
ZM Nový Hrádek bere na vědomí informace o připravované akci 6. 5. 2017 – 2. Nový MOTO Hrádek 
zahájení motorkářské sezony spojené s Mší svatou a požehnáním pilotům, spolujezdcům a žehnání jejich 
strojům na náměstí. Akci pořádá městys Nový Hrádek společně s Farním úřadem a sborem dobrovolných 
hasičů pod záštitou Krajského ředitelství policie Královéhradeckého kraje. 
 

K čl. 12.1 – usnesení č. ZM 31- 375/2017 
ZM Nový Hrádek bere na vědomí ukončení nájemní smlouvy o pronájmu nebytových prostor o rozloze 
161 m2 nacházející se v přízemí nemovitosti úřadu městyse, Nový Hrádek, Náměstí č.p. 28, která se 
nachází na pozemku parcelní číslo st. 56, zapsané na LV č. 10001 obec Nový Hrádek, katastrální úřad 
Náchod k 30. 6. 2017 dohodou a ukládá starostovi zveřejnit příslušný záměr nového pronájmu.  
 

K čl. 13.1 – usnesení č. ZM 31- 376/2017 
ZM Nový Hrádek schvaluje podání přihlášky do soutěže Vesnice roku 2017 a uhrazení registračního 
poplatku ve výši 1 644,- Kč na účet SPOV číslo 2800635580/2010 pod VS 1111, KS 00272884 (IČO 
obce). 
 

K čl. 14.1 – usnesení č. ZM 31- 377/2017 
ZM Nový Hrádek schvaluje zadání zakázky na zpracování záměru a projektové žádosti „Cyklostezka 
Nový Hrádek – Taszów“ firmě Regional Development Agency, Panská 1492, 516 01 Rychnov nad 
Kněžnou, IČO: 70157855, DIČ: CZ70157855 za nabídnutou cenu do výše 75 000,- Kč bez DPH.  
 

K čl. 15.1 – usnesení č. ZM 31- 378/2017 
ZM Nový Hrádek schvaluje zadání zakázky na akci „Úprava komunikace v Bukovecké ulici“ 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 382 000 Kč bez DPH a ukládá 
starostovi zajistit realizaci této akce. 
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K čl. 16.1. – usnesení č. ZM 31- 379/2017 
ZM Nový Hrádek souhlasí se stavebními úpravami bytu č. 2 v bytovém domě č.p. 349, Nový Hrádek, 
Roubalův kopec, které spočívají ve výstavbě komínu, výměně oken a dalších vnitřních úprav bytu.  
Příslušná povolení a realizaci celého záměru si žadatelé vyřídí sami na vlastní náklady. 
 

K čl. 17.1 – usnesení č. ZM 31- 380/2017 
ZM Nový Hrádek schvaluje zadání zakázky na výměnu zbývající části oken a dveří na budově úřadu 
městyse firmě Stanislav Čvančara, Nová Závoď 1038, 542 32 Úpice, IČO 43473317, DIČ: 
CZ6103121827 za nabídnutou cenu do max. výše 97 295,- Kč bez DPH a ukládá starostovi zajistit 
realizaci této akce.  
 

K čl. 18.1. – usnesení č. ZM 31- 381/2017 
Zastupitelstvo městyse Nový Hrádek bere na vědomí a schvaluje rozpočtová opatření, která jsou přílohou 
zápisu pod č. ZM 31 – 381/2017.  
  
   
Zasedání Zastupitelstva městyse Nový Hrádek bylo ukončeno ve 21:16 hod. 
 
 
 
 
 
        _____________________                                     ____________________                                       
   Bc. Zdeněk Drašnar                Ing. Pavel Sobotka 
                       starosta                      místostarosta 


