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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 

  

ze 48. zasedání zastupitelstva městyse Nový Hrádek konaného dne 26.09.2018 

v kanceláři starosty městyse od 19 hod. 
 

K čl. 2.1. – usnesení č. ZM 48 - 560/2018 
ZM Nový Hrádek určuje ověřovateli zápisu Mgr. Alenu Lokvencovou a Ing. Jeronyma Holého 

a zapisovatelem Ing. Miloše Vondřejce. 
 

 

K čl. 3.1. – usnesení č. ZM 48 - 561/2018 
ZM Nový Hrádek schvaluje program jednání zastupitelstva městyse dne 26. 09. 2018 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) Smlouva o společném postupu zadavatelů při centralizovaném zadávání a zmocnění centrálního 

zadavatele s městem Nové Město nad Metují (sdružená dodávka el. energie) 

6) Smlouvy o připojení odběrného elektrického zařízení k distribuční soustavě NN (MŠ a ZŠ) 

7) Podání žádosti o dotaci na hasičskou techniku 

8) Podání žádosti o dotaci na přístavbu MŠ 

9) Seznámení s průběhem investičních akcí 

10) Příprava oslavy 100. výročí založení republiky 

11) Obecní byty 

12) Rozpočtová opatření 

13) Došlá pošta 

14) Různé 

15) Diskuse 

 
 

K čl. 5.1. – usnesení č. ZM 48 -562/2018 
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. 6.1. – usnesení č. ZM 48- 563/2018 
ZM Nový Hrádek v rámci připravovaného projektu rozšíření mateřské školy schvaluje uzavření Smlouvy č.: 

18_SOP_01_4121442218 o připojení odběrného elektrického zařízení k distribuční soustavě do napěťové 

hladiny 0,4 kV (NN) mezi městysem Nový Hrádek a ČEZ Distribuce, a.s. Děčín. Zároveň ZM zmocňuje 

starostu městyse podpisem předmětné smlouvy. Podíl městyse na nákladech za připojení činí 20.000,- Kč. 
 

K čl. 6.2. – usnesení č. ZM 48- 564/2018 
ZM Nový Hrádek v rámci probíhajících úprav v ZŠ schvaluje uzavření Smlouvy č.: 

18_SOP_01_4121441833 o připojení odběrného elektrického zařízení k distribuční soustavě do napěťové 

hladiny 0,4 kV (NN) mezi městysem Nový Hrádek a ČEZ Distribuce, a.s. Děčín. Zároveň ZM zmocňuje 

starostu městyse podpisem předmětné smlouvy. Podíl městyse na nákladech za připojení není od ČEZ 

požadován. 
 

K čl. 7.1. – usnesení č. ZM 48- 565/2018 
ZM Nový Hrádek v rámci 10. výzvy MAS POHODA-IROP-Technika pro IZS 

II (č. 069/06_16_076/CLLD_15_01_071) schvaluje podání žádosti o dotaci na pořízení elektrických 

kalových čerpadel a osvětlovacích souprav pro Jednotku SDH. Celková výše nákladů cca 300 000,- Kč 

z toho podíl městyse činí 15 000,- Kč. V případě, že žádost bude úspěšná, ZM schvaluje předfinancování 

projektu z rozpočtu městyse 2019. 
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K čl. 8.1 – usnesení č. ZM 48- 566/2018 
ZM Nový Hrádek schvaluje návrh na předložení projektu na zvýšení kapacity a dostupnosti MŠ Nový 

Hrádek z Integrovaného regionálního operačního programu, výzva č. 88 „Infrastruktura pro předškolní 

vzdělávání (SVL) II.“. Výše předfinancování projektu včetně DPH bude činit cca 20 000 000,00 Kč, výše 

spolufinancování bude činit cca 1 940 000,00 Kč, výše nezpůsobilých výdajů bude činit cca 600 000,00 Kč a 

předpokládaná dotace cca 17 460 000,00 Kč. Na následnou udržitelnost projektu včetně nákladů na opravy a 

údržbu po dobu udržitelnosti projektu budou v rozpočtu městyse vyčleněny prostředky cca 50 000 Kč ročně. 

 

K čl. 9.1 – usnesení č. ZM 48- 567/2018 
ZM Nový Hrádek bere na vědomí informace o průběhu realizace ukončených a probíhajících akcí včetně 

vypsání výběrových řízení na veřejné zakázky (1. Výstavba rozhledny, turistického informačního centra a 

parkoviště, Nový Hrádek, vrch Šibeník. 2. Dodávka vybavení odborných učeben v ZŠ Nový Hrádek za 

účelem zvýšení kvality vzdělávání ve vazbě na budoucí uplatnění na trhu práce v klíčových kompetencích.) 

 

K čl. 10.1. – usnesení č. ZM 48- 568/2018 
Zastupitelstvo městyse Nový Hrádek bere na vědomí plánovaný průběh oslav 100. výročí založení republiky, 

které na Novém Hrádku proběhne v neděli 28. října 2018. Předpokládaný průběh: 08.30 Mše v kostele sv. 

Petra a Pavla, 09.30 kladení věnců u pomníku na náměstí, 09.45 vysazení pamětní lípy v parku, přesun 

k nově vysazené třešňové aleji Na Farách, 10.15 odhalení pomníku, 10.30 slavnostní zakončení a drobné 

pohoštění účastníků v sokolovně. 

 

K čl. 11.1. – usnesení č. ZM 48- 569/2018 
ZM Nový Hrádek souhlasí s prodloužením nájemní smlouvy bytové jednotky v domě čp. 102, ulice Hradní 

paní Petře Ježkové do 30. 9. 2020 za stávajících podmínek. 

 

K čl. 11.2. – usnesení č. ZM 48- 570/2018 
ZM Nový Hrádek souhlasí s prodloužením nájemní smlouvy bytové jednotky č. 59/9 v bytovém domě čp. 59 

na pozemku st.p.č. 332 v k.ú. Nový Hrádek paní Haně Lehké do 30. 9. 2020 za stávajících podmínek. 

 

K čl. 12.1. – usnesení č. ZM 48- 571/2018 
Zastupitelstvo městyse Nový Hrádek bere na vědomí a schvaluje rozpočtová opatření, která jsou přílohou 

zápisu pod č. ZM 48 – 571/2018.  

 
  Zasedání Zastupitelstva městyse Nový Hrádek bylo ukončeno ve 20:55 hod. 

 

 
                                                                                                            

           ____________________                                                  __________________ 

   Bc. Zdeněk Drašnar           Ing. Pavel Sobotka 

                       starosta                        místostarosta 


