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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 konaného dne 30. 09. 2021  

v obřadní síni úřadu městyse od 19.00 hod. 
 

                                                   
 

K čl. 2.1. – usnesení č. ZM 32 - 343/2021 

ZM Nový Hrádek určuje ověřovateli zápisu Květoslavu Špreňarovou a Ing. Radka Světlíka. 
 

 

K čl. 3.1. – usnesení č. ZM 32 - 343/2021 

ZM Nový Hrádek schvaluje program jednání zastupitelstva městyse dne 30. 09. 2021 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) Provozní a návštěvní řád dětského hřiště u MŠ 

6) Územní plán Nový Hrádek – návrh změny č. 1 

7) Projekt Křížové cesty – Patnáct zastavení utrpení a naděje 

8) Garáže u sokolovny – Dohody o vzájemném majetkoprávním narovnání kupní smlouvou 

9) Nákup pozemku do vlastnictví městyse 

10) Žádost o koupi části obecního pozemku 

11) Žádost o prodloužení pracovní doby MŠ a školní družiny 

12) Rozpočtová opatření 

13) Došlá pošta 

14) Různé 

15) Diskuse 

 

K čl. 5.1. – usnesení č. ZM 32 - 345/2021 

ZM Nový Hrádek schvaluje Provozní a návštěvní řád dětského hřiště u MŠ. 

 

K čl. 6.1 – usnesení č. ZM 32 - 346/2021 

ZM Nový Hrádek schvaluje Bc. Zdeňka Drašnara určeným zastupitelem pro územně plánovací 

činnost. 

 

K čl. 7.1. – usnesení č. ZM 32 - 347/2021 

ZM Nový Hrádek schvaluje v rámci projektu „Patnáct zastavení utrpení a naděje“ objednání 15 ks 

jasanových křížů s kovaným vyobrazením ruky s keramickým pozadím a šindelovou stříškou od 

Střední školy řemeslné Jaroměř, Studničkova 260, 551 01 Jaroměř, IČ: 00087815, DIČ: CZ00087815 

za celkovou cenu 291 000,- Kč včetně DPH (19 400,- Kč/ks). Dále ZM Nový Hrádek ukládá 

starostovi podat na Krajský úřad KHK příslušnou žádost na poskytnutí individuální dotace na 

financování předmětné akce. 
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K čl. 8.1 – usnesení č. ZM 32 - 348/2021 

Zastupitelstvo městys Nový Hrádek souhlasí s uzavřením Dohody o vzájemném majetkoprávním 

narovnání kupní smlouvou mezi městysem Nový Hrádek a následujícími vlastníky: Marcelou 

Kozlovou, manželi Helenou a Svatoplukem Štěpánovými, manželi Jarmilou a Milanem Grimovými a 

manželi Irenou a Jaroslavem Smolovými, všichni bytem ul. Sokolská v Novém Hrádku, týkající se 

probíhajícího majetkoprávního narovnání staveb řadových garáží U Sokolovny v obci Nový Hrádek 

postavených na stavebních parcelách: 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 437 a částech 

pozemkových parcel: p.p.č. 1072/1 a  p.p.č. 1072/3 vše v katastrálním území Nový Hrádek, v rozsahu 

dle GP č. 706-85/2021 ze dne 17.06.2021 a pověřuje starostu podpisem jednotlivých dohod, které jsou 

přílohou k tomuto projednávanému bodu s tím, že po podpisu dohod bude možné předložit do příštího 

ZM návrh na procesní postup předmětného majetkoprávního narovnání pozemků, které jsou z části 

dotčené uvedenými stavbami i na pozemcích městyse Nový Hrádek. Celá záležitost je nutná řešit 

komplexně za souhlasu všech vlastníků uvedených řadových garáží a nikoliv dílčími způsoby. 

 

K čl. 9.1 – usnesení č. ZM 32 - 349/2021 

ZM Nový Hrádek schvaluje koupi pozemku označeného jako pozemková parcela č. 621/16 o výměře 

2773 m2 v k.ú. Nový Hrádek, z vlastnictví paní Marie Hlouškové, Náchodská 224, 549 22 Nový 

Hrádek do vlastnictví městyse Nový Hrádek, za celkovou kupní cenu ve výši 88 736,- Kč s tím, že 

náklady na vklad práva do katastru uhradí městys Nový Hrádek. 
 

K čl. 10.1. – usnesení č. ZM 32 - 350/2021 

Zastupitelstvo městyse Nový Hrádek schvaluje zveřejnění záměru na prodej části pozemku p.č. 1634/1 

v k.ú. Nový Hrádek o výměře cca 18 m2 za účelem umístění čistírny odpadních vod za těchto 

podmínek: uhrazení kupní ceny, uhrazení nákladů na geometrický plán, zaplacení poplatku za vklad 

do katastru nemovitostí, úhrada nákladů na sepsání kupní smlouvy. ZM zároveň ukládá starostovi 

zveřejnit příslušný záměr. 
 

K čl. 11.1. – usnesení č. ZM 32 - 351/2021 

Zastupitelstvo městyse Nový Hrádek bere na vědomí Žádost - petici o prodloužení pracovní doby 

příspěvkových organizací zřízených městysem (MŠ a ZŠ – školní družina) a ukládá starostovi, aby ve 

spolupráci s ředitelkami ZŠ a MŠ v této věci jednal se zástupci petičního výboru. K prodloužení 

pracovní doby do 16 hodin dojde u obou příspěvkových organizací od pololetí školního roku 

2021/2022. 
 

K čl. 12.1. – usnesení č. ZM 32 - 352/2021 

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

přílohou zápisu pod č. ZM 32 – 352/2021. 
           
 

 

Zasedání zastupitelstva městyse Nový Hrádek bylo ukončeno ve 21:28 hod. 

 
 

 

 

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

               Bc. Zdeněk Drašnar        Ing. Pavel Sobotka 

            starosta                          místostarosta 


