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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 36. řádného zasedání zastupitelstva městyse Nový Hrádek konaného dne 30.01.2014 

v kanceláři starosty městyse od 19.00 hod.  
 
 
K čl. 3.1. – usnesení č. ZM 36- 1/2014 
ZM Nový Hrádek schvaluje program jednání zastupitelstva městyse dne 30.01.2014 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) Kontrola úkolů z minulých jednání 
5) Příspěvek na činnost Sboru dobrovolných hasičů,  
6) Příspěvek na činnost T.J. Sokol 
7) Návrh rozpočtu na rok 2014,  
8) Obecně závazná vyhláška městyse Nový Hrádek č. 1/2014, kterou se mění obecně závazná 
vyhláška č. 4/2007, kterou se vydává požární řád městyse 
9) MAS POHODA venkova – plánovací období 2014-2020, a) Zařazení katastrálních území obce do 
územní působnosti MAS, b) Členství městyse v MAS,  
10) Rámcová kupní smlouva na dodávku kamene a kameniva z lomu Masty,  
11) Dodatek ke Smlouvě o nájmu nebytových prostor – výdejny léků,  
12) Žádost o příspěvek na vytvoření pracovní příležitosti v rámci veřejně prospěšných prací k umístění 
uchazečů o zaměstnání,  
13) Zadání ideové studie rozhledny na Šibeníku,  
14) Koupě pozemku do vlastnictví městyse,  
15) Výpůjčka obecního pozemku,  
16) Smlouva o zemědělském pachtu,  
17) Přidělení obecního bytu v č.p. 59,  
18) Žádost o projednání připojení se k mezinárodní kampani „Vlajka pro Tibet“,  
19) Došlá pošta,  
20) Různé a  
21) Diskuse. 
 
K čl. 5.1 – usnesení č. ZM 36-2/2014 
ZM Nový Hrádek schvaluje příspěvek na činnost SDH Nový Hrádek pro rok 2014 ve výši 30.000 Kč. 
Příspěvek bude použit na úhradu nákladů v rámci úprav hasičského cvičiště, obnově dřevěných 
překážek, pro práci s hasičským dorostem a při výstavbě skladu cvičebního materiálu. 
 
K čl. 6.1 – usnesení č. ZM 36-3/2014 
ZM Nový Hrádek schvaluje příspěvek na činnost T.J. Sokol Nový Hrádek pro rok 2014 ve výši 
300.000 Kč. Příspěvek bude použit ke krytí závazků, které vznikly při stavebních úpravách sokolovny. 
 
K čl. 7.1. – usnesení č. ZM 36 -4/2014 
ZM Nový Hrádek bere na vědomí návrh rozpočtu na rok 2014 a ukládá úřadu městyse tento návrh 
zveřejnit na úřední desce v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích. 
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K čl. 8.1 – usnesení č. ZM 36-5/2014 
ZM Nový Hrádek schvaluje obecně závaznou vyhlášku č. 1/2014 týkající se požárního řádu městyse, 
která nahrazuje přílohy č. 1, 2 a 3 v OZV č. 4/2007, s účinností 15 dnů ode dne zveřejnění.  
 
K čl. 9.1 – usnesení č. ZM 36-6/2014 k písmenu a) tohoto článku 
ZM Nový Hrádek schvaluje a souhlasí se zařazením všech katastrálních území městyse Nový Hrádek 
(k.ú. Dlouhé a k.ú. Nový Hrádek) do územní působnosti Místní akční skupiny POHODA venkova pro 
období let 2014 – 2020.  
 
K čl. 9.1 – usnesení č. ZM 36-7/2014 k písmenu b) tohoto článku 
ZM Nový Hrádek schvaluje členství v Místní akční skupině POHODA venkova, IČO 27005577, se 
sídlem Val 26, 518 01 Dobruška. Městys  Nový Hrádek schvaluje svým zástupcem pro členství 
v Místní akční skupině POHODA venkova starostu Bc. Zdeňka Drašnara a náhradníkem místostarostu 
Vladimíra Říhu. 
 
K čl. 10.1. – usnesení č. ZM 36 -8/2014 
ZM Nový Hrádek schvaluje uzavření Rámcové kupní smlouvy č. 26/PRO-R/2014/002K mezi 
městysem a fy. M-SILNICE, a.s., IČO 42196868 se sídlem Husova 1697, Pardubice za účelem 
dodávky kamene a kameniva z lomu Masty u Bílého Újezdu u Dobrušky. 
 
K čl. 11.1 – usnesení č. ZM 36- 9/2014 
ZM Nový Hrádek schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor mezi 
městysem a Ing. Petrem Drašnarem, IČO 44438818 týkající se úpravy nájemného a úhrady nákladů na 
energie s tím, že tyto náklady nebudou hrazeny do 31.12.2014. 
 
K čl. 12.1. – usnesení č. ZM 36 -10/2014 
ZM Nový Hrádek souhlasí s podáním žádosti o příspěvek na vytvoření 6 pracovních příležitostí 
v rámci veřejně prospěšných prací k umístění uchazečů o zaměstnání. 
 
K čl. 13.1 – usnesení č. ZM 36- 11/2014 
ZM Nový Hrádek schvaluje zadání vypracování ideových studií na budoucí podobu rozhledny na 
Šibeníku na pozemku p.p.č. 628/1 v k.ú. Nový Hrádek, vedle stávající technické budovy sloužící jako 
rozvodna. ZM dále schvaluje zadání vytvoření manuálu obsahujícího souhrn jednotlivých kroků 
v rámci realizace stavby rozhledny  u Arch. Ing. Jiránka z Jičína za cenu do výše  6.000 Kč. 
 
K čl. 14.1. – usnesení č. ZM 36 -12/2014 
ZM Nový Hrádek schvaluje koupi pozemku p.p.č. 1318/5 o výměře 228 m2 v k.ú. Nový Hrádek, za 
sjednanou cenu 10 Kč/m2, tedy za celkovou kupní cenu ve výši 2.280 Kč z vlastnictví Věry 
Langerové, do vlastnictví městyse. Náklady na vklad práva do KN uhradí městys. 
 

K čl. 15.1 – usnesení č. ZM 36-13/2014 
ZM Nový Hrádek schvaluje výpůjčku části pozemku p.p.č. 844/12 o výměře cca 60 m2 v k.ú. Nový 
Hrádek a ukládá úřadu městyse uzavřít smlouvu o poskytnutí výpůjčky mezi městysem a Bohumírou 
Lantovou.     
 
K čl. 16.1 – usnesení č. ZM 36- 14/2014 
ZM Nový Hrádek schvaluje pronájem (propachtování) těchto nemovitostí:  pozemek p.p.č. 553/2 o 
výměře 383 m2, pozemek p.p.č. 623/1 o výměře 215 m2 a pozemek p.p.č. 628/1 o výměře 35418 m2, o 
celkové výměře 36.016 m2, vše v k.ú. Nový Hrádek za účelem zemědělského užívání za těchto 
podmínek: cenu nájmu 1944 Kč/ha, tedy za roční pachtovné ve výši 7000 Kč a pachtem na dobu 
určitou 5 let od podpisu smlouvy, Ing. Jiřímu Petrovi, farma Paseky, IČO 15041131, Spáleniště 49, 
518 01 Dobruška.   
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K čl. 17.1. – usnesení č. ZM 36 -15/2014 
ZM Nový Hrádek souhlasí s přidělením bytové jednotky č. 59/13 v bytovém domě čp. 59 na pozemku 
st.p.č. 332 v k.ú. Nový Hrádek paní Janě Lepšové, za měsíční nájemné ve výši 1400 Kč s účinností od 
01.02.2014 na dobu určitou do 31. 01. 2016 a pověřuje starostu podpisem nájemní smlouvy.    
 
K čl. 18.1. – usnesení č. ZM 36 -16/2014 
ZM Nový Hrádek souhlasí s připojením se k mezinárodní kampani „Vlajka pro Tibet“. 
 

 
 
Zasedání Zastupitelstva městyse Nový Hrádek bylo ukončeno v 2115 hod. 
 
 
 
 
       ___________________   _____________________ 
   Bc. Zdeněk Drašnar               Vladimír Říha 
            starosta       místostarosta 

 


