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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. zasedání zastupitelstva městyse Nový Hrádek konaného dne 27.04. 2017  
v kanceláři starosty od 19 hod. 

 
 

K čl. 2.1. – usnesení č. ZM 32 - 382/2017 
ZM Nový Hrádek určuje ověřovateli zápisu Ing. Radka Světlíka a Václava Suchánka a zapisovatelem 
Ing. Miloše Vondřejce. 
 

K čl. 3.1. – usnesení č. ZM 32 - 383/2017 
ZM Nový Hrádek schvaluje program jednání zastupitelstva městyse dne 27. 4. 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) Žádost o odkoupení pozemku 
6) Pronájem nebytových prostor – prodejny potravin a smíšeného zboží 
7) Smlouva o zřízení věcného břemene s ČEZ Distribuce, a.s. – elektrizační soustava 
8) Česko-polská Hřebenovka – Dohoda o spolupráci 
9) Delegování na valnou hromadu VAK Náchod. a.s. 
10) Smlouva o změně katastrální hranice 
11) Bukovecká ulice – zlepšení přístupnosti 
12) Zabezpečení přezkoumání hospodaření městyse za rok 2017 
13) Dopravní automobil pro JSDH – doplnění výbavy 
14) Obecní byty 
15) Rozpočtová opatření 
16) Došlá pošta 
17) Různé 
18) Diskuse 
 

K čl. 5.1. – usnesení č. ZM 32- 384/2017 
ZM Nový Hrádek schvaluje prodej pozemku p.č. 320/7 – ostatní plocha o výměře 48 m2 a pozemku p.č. 320/8 – 
ostatní plocha o výměře 12 m2 v k.ú. Nový Hrádek, za sjednanou celkovou kupní cenu ve výši 3.600,- Kč vč. 
DPH, žadatelům, Josefu Hanušovi a Soně Hanušové, oba bytem T.G. Masaryka 41, 549 01 Nové Město nad 
Metují, do společného vlastnictví manželů.  
 

K čl. 6.1. – usnesení č. ZM 32 -385 /2017 
ZM Nový Hrádek doporučuje starostovi městyse, aby v souladu s § 102 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů uzavřel 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 novým nájemcem paní Dagmar Štanderovou, Náchodská 59, 549 22 
Nový Hrádek a paní Michaelou Frintovou, Rokolská 130, 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 od 1. 7. 2017 do 30. 6. 2018.   
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K čl. 7.1. – usnesení č. ZM 32- 386/2017 
ZM Nový Hrádek souhlasí s uzavřením Smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti č. IE-12-
2004210/VB/01 s fy. ČEZ Distribuce, a.s., IČO 24729035, název akce: Nový Hrádek, nn, knn stavební úprava 
od TS 569 spočívající v právu zřizování a kabelového vedení NN spočívající k zajištění strpění umístění, zřízení 
a provozování zařízení distribuční soustavy, pro ČEZ Distribuce, a.s., v pozemcích ve vlastnictví městyse: 308/1, 
308/2, 323/2, 432/4, 435/3, 435/10, 437/2, 455/9, 1611/1, 1613, 1614, 1615/1, 1616, 1628/2, 1636, 1638, 1639 
v k.ú. Nový Hrádek, za nabídnutou cenu 43.500,- Kč bez DPH s tím, že věcné břemeno bude zřízeno na dobu 
neurčitou. Rozsah věcného břemene je vymezen geometrickým plánem č. 655-145/2016. Náklady na vklad 
práva do KN uhradí ČEZ Distribuce, a.s. 
 

K čl. 8.1. – usnesení č. ZM 32- 387/2017 
ZM Nový Hrádek schvaluje uzavření Dohody o spolupráci na projektu realizovaného z prostředků Programu 
Interreg V-A ČR – PR k projektu „Česko-polská Hřebenovka – východní část“ a pověřuje starostu jejím 
podpisem. 
 

K čl. 9.1. – usnesení č. ZM 32- 388/2017 
Zastupitelstvo městyse Nový Hrádek deleguje na Valnou hromadu společnosti Vodovody a kanalizace Náchod, 
a.s., která se uskuteční dne 22. 6. 2017, místostarostu městyse pana Ing. Pavla Sobotku. 
 

K čl. 10.1. – usnesení č. ZM 32 -373/2017 
ZM Nový Hrádek schvaluje uzavření Dohody o změně průběhu části obecní hranice mezi obcí Sněžné a 
městysem Nový Hrádek. Dohoda je uzavírána v souvislosti s probíhajícími komplexními pozemkovými 
úpravami v k.ú. Sněžné a částech k.ú. Tis, Dobřany v O. h. a Janov v O. h., v rámci kterých dochází k odstranění 
spůlné katastrální hranice a bezúplatného převodu pozemku p.č. 672 – ostatní komunikace – ostatní plocha o 
výměře 54 m2 v k.ú. Dlouhé (707317) do vlastnictví Obce Sněžné (IČ: 00579157). 
 

K čl. 11.1 – usnesení č. ZM 32- 390/2017 
ZM Nový Hrádek bere na vědomí informace o připravované demolici domu č.p. 17, který se nachází na Náměstí 
u vjezdu do Bukovecké ulice a pověřuje starostu dalším jednáním. ZM souhlasí s financováním odstranění 
uvedeného objektu za předpokladu následného převedení části poz. par. č. st. 129 dle KN v kat. úz. Nový Hrádek 
pod domem na městys a to z důvodu umožnění opravy ulice Bukovecké a její zpřístupnění zejména pro složky 
integrovaného záchranného systému. 
 

K čl. 12.1 – usnesení č. ZM 32- 391/2017 
ZM Nový Hrádek schvaluje podání žádosti o provedení bezplatného přezkoumání hospodaření městyse Nový 
Hrádek za rok 2017 Krajským úřadem KHK v souladu s ustanovením §42 zákona č. 128/2000 Sb., ve znění 
pozdějších předpisů.  
 

K čl. 13.1 – usnesení č. ZM 32- 392/2017 
ZM Nový Hrádek schvaluje zadání zakázky na doplnění výbavy dopravního automobilu pro JSDH firmě Auto 
Trutnov s.r.o., Krkonošská 566, 541 01 Trutnov, IČ: 25931270, DIČ: CZ25931270 za nabídnutou cenu do 
82.483,- Kč bez DPH a ukládá starostovi zajistit realizaci této akce. 
 

K čl. 14.1. – usnesení č. ZM 32- 393/2017 
ZM Nový Hrádek souhlasí s prodloužením nájemní smlouvy bytové jednotky č. 59/7 v bytovém domě čp. 59 na 
pozemku st.p.č. 332 v k.ú. Nový Hrádek paní Miloslavě Hradecké do 31. 5. 2018 
 

K čl. 15.1. – usnesení č. ZM 32- 394/2017 
Zastupitelstvo městyse Nový Hrádek bere na vědomí a schvaluje rozpočtová opatření, která jsou přílohou zápisu 
pod č. ZM 32 – 394/2017.  
 

  
  Zasedání Zastupitelstva městyse Nový Hrádek bylo ukončeno ve 21:26 hod. 
 
 
        _____________________                                     ____________________                                       
   Bc. Zdeněk Drašnar                Ing. Pavel Sobotka 
                       starosta                      místostarosta 


