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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 32. řádného zasedání zastupitelstva městyse Nový Hrádek konaného dne 07.10.2013 

v kanceláři starosty městyse od 19.00 hod.  
 
 

K čl. 3.1. – usnesení č. ZM 32- 98/2013 
ZM Nový Hrádek schvaluje pořad jednání zastupitelstva městyse dne 07. 10. 2013 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) Seznámení s výsledkem veřejné zakázky 
„Zateplení budovy a výměna oken ZŠ v Novém Hrádku“, 5) Smlouva o dílo na akci „Zateplení 
objektu ZŠ – Nový Hrádek“, 6) Smlouvy o zřízení věcného břemene s ČEZ Distribuce, a.s. – 
elektrizační soustava NN Rokolská, 7) Různé, 8) Diskuse. 
 

 
K čl. 4.1 – usnesení č. ZM 32-99/2013 
ZM Nový Hrádek bere na vědomí výsledek veřejné zakázky „Zateplení budovy a výměna oken ZŠ 
v Novém Hrádku“. 
 

 
K čl. 5.1. – usnesení č. ZM 32 -100/2013 
ZM Nový Hrádek schvaluje uzavření Smlouvy o dílo  s firmou KERSON spol. s.r.o. Dobré, IČO 455 
36 040, týkající se zakázky „Zateplení objektu ZŠ – Nový Hrádek“ za cenu 1 486 155,70 Kč bez DPH. 
Projekt je spolufinancován ze zdrojů EU, z prostředků Operačního programu životní prostředí, číslo 
projektu CZ.1.02/3.2.00/12.14522 a pověřuje starostu podpisem výše uvedené smlouvy. Realizace 
projektu 1.7.2014 – 31.8.2014. 
 

 
K čl. 5.1 – usnesení č. ZM 32- 101/2013 
ZM Nový Hrádek schvaluje vyčlenění finančních prostředků v rozpočtu na rok 2014 na dofinancování 
vlastního podílu a nezpůsobilých výdajů v předpokládané částce ve výši 1,3 mil. Kč na projekt 
„Zateplení objektu ZŠ – Nový Hrádek“, který je spolufinancován ze zdrojů EU, z prostředků 
Operačního programu životní prostředí, číslo projektu CZ.1.02/3.2.00/12.14522. 
 

 
K čl. 6.1. – usnesení č. ZM 32- 102/2013 
ZM Nový Hrádek schvaluje uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene č. IV-12-2006384/11, Nový 
Hrádek, Rokolská 134, Brát – kNN, spočívající k zajištění strpění umístění, zřízení a provozování 
zařízení distribuční soustavy v pozemích ve vlastnictví městyse: p.p.č. 154/2, p.p.č. 1239, p.p.č. 1681 
a p.p.č. 1685 v k.ú. Nový Hrádek za jednorázovou nabídnutou cenu 17.182 Kč vč. zákonné sazby 
DPH (21%) s tím, že věcné břemeno bude uzavřeno na dobu neurčitou. Rozsah zřízení věcného 
břemene je dle geometrického plánu pod č. 616-102/2013. Náklady na vklad práva uhradí fy. ČEZ 
Distribuce, a.s. jako oprávněný z věcného břemene. 
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K čl. 6.2. – usnesení č. ZM 32- 103/2013 
ZM Nový Hrádek schvaluje uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene č. IV-12-2006384/20, Nový 
Hrádek, Rokolská 134, Brát – kNN, spočívající k zajištění strpění umístění, zřízení a provozování 
zařízení distribuční soustavy Zařízení na budově čp. 123 postavené na pozemku st.p.č. 331 v k.ú. 
Nový Hrádek za jednorázovou nabídnutou cenu 1.210 Kč vč. zákonné sazby DPH (21%) s tím, že 
věcné břemeno bude uzavřeno na dobu neurčitou. Rozsah Zařízení bude uveden v situačním plánku, 
který bude součástí dané smlouvy. Náklady na vklad práva uhradí fy. ČEZ Distribuce, a.s. jako 
oprávněný z věcného břemene. 
 

Zasedání Zastupitelstva městyse Nový Hrádek bylo ukončeno v 1825 hod. 
 
 
 
 
       ___________________   _____________________ 
   Bc. Zdeněk Drašnar               Vladimír Říha 
            starosta       místostarosta 

 


