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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 15. řádného zasedání zastupitelstva městyse Nový Hrádek konaného dne 2.2.2012 

v kanceláři starosty městyse od 19.00 hod.  
 
 
K čl. 3.1. – usnesení č. ZM 15- 1/2012 
ZM Nový Hrádek schvaluje pořad jednání zastupitelstva městyse dne 2.2.2012 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) Návrh rozpočtu na rok 2012,  
6) Sociální fond –změny,  
7) Nájemné v obecních bytech,  
8) Veřejnoprávní smlouva o zabezpečení provedení zápisů údajů do informačního systému územní 
identifikace adres nemovitostí,  
9) Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo – Inženýrské sítě pro výstavbu RD Na Farách Nový Hrádek- 
I.etapa,  
10) Nabídka Marius Pedersen a.s. na odkoupení nádob na separované odpady,  
11) Místní komunikace Klainova ulice,  
12) Změna č. 4 ÚPO Nový Hrádek – cenová nabídka na posouzení EIA,  
13) Žádost o poskytnutí úvěru s Fondu rozvoje bydlení,  
14) Žádost o dotaci z Ministerstva obrany – pietní místa - upřesnění,  
15) Žádost o udělení souhlasu s užíváním obecního znaku, 
16) Nákup web kamery a web teploměru 
17) Došlá pošta,  
18) Různé,  
19) Diskuze 
 
 
K čl. 5.1 – usnesení č. ZM 15- 2/2012 
ZM Nový Hrádek bere na vědomí návrh rozpočtu na rok 2012 a ukládá úřadu městyse tento návrh 
zveřejnit na úřední desce v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích.   

 
K čl. 6.1 – usnesení č. ZM 15- 3/2012 
ZM Nový Hrádek schvaluje příspěvek  do sociálního fondu městyse ve výši 1% z hrubých mezd  od 
1.1. 2012. 
 
K čl. 7.1 – usnesení č. ZM 15- 4/2012 
ZM Nový Hrádek souhlasí s návrhem úprav nájemného ve vybraných obecních bytech a ukládá úřadu 
městyse tento návrh projednat s nájemníky zmiňovaných bytů za účelem dorovnání nájemného v místě 
obvyklém u bytových jednotek ve vlastnictví městyse. 
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K čl. 8.1. – usnesení č. ZM 15 -5/2012 
ZM Nový Hrádek souhlasí s uzavřením Veřejnoprávní smlouvy s městem Náchod z důvodu 
zabezpečení provedení zápisů údajů do informačního systému územní identifikace, adres a 
nemovitostí a pověřuje starostu jejím podpisem. 
 
K čl. 9.1 – usnesení č. ZM 15- 6/2012 
ZM Nový Hrádek schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 30.8.2010 na akci 
Inženýrské sítě pro výstavbu rodinných domů Na Farách, Nový Hrádek – I. etapa, z důvodu změny 
názvu a právní formy vedoucího sdružení a pověřuje starostu jeho podpisem. 
 
K čl. 10.1 – usnesení č. ZM 15- 7/2012 
ZM Nový Hrádek nesouhlasí s nabídkou fy. Marius Pedersen, a.s. na odkoupení nádob na separované 
odpady. 
 
K čl. 11.1 – usnesení č. ZM 15- 8/2012 
ZM Nový Hrádek  ukládá úřadu městyse zveřejnit záměr městyse směnit tyto pozemky: část pozemku 
p.p.č. 432/2 ( dle GP č. 591-33/2011 se jedná o pozemek p.p.č. 432/4) o výměře  89 m2 a část 
pozemku p.p.č. 435/9 (dle GP č. 591-33/2011 se jedná o pozemek p.p.č. 435/10) o výměře  37 m2 ve 
vlastnictví manželů Jaroslava a Ivety Rázových a pana Jaroslava Rázla za část pozemku p.p.č. 434 ( 
dle GP se jedná o pozemek p.p.č. 434/2) o výměře 324 m2 v k.ú. Nový Hrádek ve vlastnictví městyse. 
Doplatek ve výši 60 Kč/m2 za rozdíl směňovaných pozemků, tj. ve výši 11880,- Kč uhradí manželé 
Rázlovi ve prospěch městyse.  
 
K čl. 13.1 – usnesení č. ZM 15- 9/2012 
ZM Nový Hrádek schvaluje poskytnutí úvěru z Fondu rozvoje bydlení a to ve výši 20 000,- Kč panu 
Jiřímu Hlaváčkovi dle podané žádosti ze dne 12.1.2012  s tím, že bude upraven splátkový kalendář 
max. do 30.9.2013. 
 
K čl. 14.1 – usnesení č. ZM 15- 10/2012 
ZM Nový Hrádek revokuje své usnesení č. ZM 14 – 119/2011 ze dne 28.12.2011 a schvaluje 
Investiční záměr k realizaci státní dotace na zabezpečení péče o válečné hroby a zároveň schvaluje, 
aby starosta podal žádost o státní dotaci na Ministerstvo obrany. 
 
K čl.15.1 – usnesení č. ZM 15- 11/2012 
ZM Nový Hrádek nesouhlasí s možností použití obecního znaku městyse Nový Hrádek pro činnosti 
spojené s obchodní společností Aktiv Opava s.r.o. dle jejich žádosti a ukládá úřadu městyse seznámit 
zmiňovanou obchodní společnost se záporným stanoviskem městyse. 
 
K čl. 16.1. – usnesení č. ZM 15 – 12/2012 
ZM Nový Hrádek schvaluje nákup web kamery a web teploměru v částce do 10 tisíc Kč 
včetně DPH. Náklady budou kryty z daru občana. 
 
 
Zasedání Zastupitelstva městyse Nový Hrádek bylo ukončeno v 2130 hod. 
 
 
 
 
       ___________________   _____________________ 
   Bc. Zdeněk Drašnar               Vladimír Říha 
            starosta       místostarosta 


