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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 konaného dne 30. 01. 2020  

v kanceláři starosty městyse od 19.00 hod. 
 

 
 

K čl. 2.1. – usnesení č. ZM 15 - 159/2020 

ZM Nový Hrádek určuje ověřovateli zápisu Václava Suchánka a Ing. Milana Holinku a zapisovatelem 

Ing. Miloše Vondřejce. 
 

 

K čl. 3.1. – usnesení č. ZM 15 - 160/2020 

ZM Nový Hrádek schvaluje program jednání zastupitelstva městyse dne 30. 1. 2020 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) Informace o probíhajících a plánovaných investičních akcí městyse 

6) Inženýrské sítě pro výstavbu RD Na Farách – dodatek ke smlouvě o zápůjčce s VAK Náchod 

7) Zajišťování knihovnických služeb v městysi 

8) Kontejner na textil – dodatek ke smlouvě 

9) Bytové domy Roubalův kopec – dodatky ke smlouvám 

10) 5. Nový MOTO Hrádek – informace o připravované akci 

11) Obecní byty 

12) Podpora obnovy a rozvoje venkova – žádosti o dotaci za vítězství v krajském kole Vesnice roku 

2019 

13) Rozpočtová opatření 

14) Došlá pošta 

15) Různé 

16) Diskuse 

 

 

K čl. 5.1. – usnesení č. ZM 15 - 161/2020 

ZM Nový Hrádek bere na vědomí informace o průběhu realizace ukončených a probíhajících 

investičních akcí (Přístavba MŠ; Výstavba rozhledny, turistického informačního centra a parkoviště, 

Nový Hrádek, vrch Šibeník; Zlepšení dostupnosti a obnova kulturních atraktivit v oblasti polsko-

českého pohraničí, cyklostezka Dlouhé – Taszov; Dokončení rekonstrukce části místní komunikace 

v Bukovecké ulici; Stavební úpravy v č.p. 123). 
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K čl. 6.1. – usnesení č. ZM 15 - 162/2020 

ZM Nový Hrádek (zapůjčitel) schvaluje Uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o zápůjčce ze dne 15. 2. 

2017 (Inženýrské sítě pro výstavby RD Na Farách – kanalizace) s VAK Náchod, a.s. (vydlužitel), a 

pověřuje starostu podpisem. Dodatek spočívá ve změně vyúčtování úroků z poskytnutých půjček. 

   
 

 

 

K čl. 7.1. – usnesení č. ZM 15 - 163/2020 

ZM Nový Hrádek schvaluje poskytnutí finančního daru ve výši 25.000,- Kč Městské knihovně 

Náchod, o.p.s. se sídlem Kamenice 105, 547 01 Náchod, IČO: 64829812 a pověřuje starostu podpisem 

Darovací smlouvy. Dar je určený na nákup knih do výměnného fondu v rámci regionálních 

knihovnických služeb. ZM Nový Hrádek bere na vědomí, že knihovnické služby v městysi budou i 

nadále zajišťovány na základě Dohody o provedení práce.  

 
 

K čl. 8.1. – usnesení č. ZM 15 - 164/2020 

ZM Nový Hrádek schvaluje v souvislosti s umístěním 1 ks kontejneru na textil, výjimku z Obecně 

závazné vyhlášky č. 2/2010, o místních poplatcích Čl. 18, odst. 1, písm. a), která spočívá v osvobození 

firmy Dimatex CS, spol. s.r.o. Stará 24, Svárov, 460 01 Stráž na Nisou od tohoto poplatku.  
 
 

K čl. 8.2. – usnesení č. ZM 15 - 165/2020 

ZM Nový Hrádek schvaluje uzavření Smlouvy o spolupráci s firmou Dimatex CS, spol. s.r.o. Stará 24, 

Svárov, 460 01 Stráž na Nisou a pověřuje starostu jejím podpisem. Předmětem smlouvy je sběr a 

převzetí nepotřebného textilu a párové obuvi od občanů Nového Hrádku. 

 

 
 

K čl. 9.1. – usnesení č. ZM 15 - 166/2020 

ZM Nový Hrádek schvaluje uzavření dodatků s nájemníky bytových domů č.p. 348 a 349 ke Smlouvě 

o příspěvku na výstavbu bytu a smlouvě o budoucí kupní smlouvě. Důvodem těchto dodatků je 

prodloužení termínu uzavření kupní smlouvy. Kupní smlouva na převod předmětných bytů a podílu na 

stavebních pozemcích do vlastnictví občanů za částku 1,- Kč bude uzavřena k datu 1. 12. 2021 

a nebude obsahovat ujednání o předkupním právu pro městys Nový Hrádek. 

 

 

K čl. 10.1. – usnesení č. ZM 15 - 167/2020 

ZM Nový Hrádek bere na vědomí informace o připravované akci 25. 4. 2020 – 5. Nový MOTO 

Hrádek, zahájení motorkářské sezony spojené s mší svatou a požehnáním pilotům, spolujezdcům a 

žehnání jejich strojům na náměstí. Akci pořádá městys Nový Hrádek společně s farním úřadem a 

sborem dobrovolných hasičů. 

 

 
 

K čl. 11.1. – usnesení č. ZM 15 - 168/2020 

ZM Nový Hrádek souhlasí s prodloužením nájemní smlouvy bytové jednotky č. 13 v č.p. 59 v ulici 

Náchodská paní Janě Lepšové do 31. 12. 2021 za stávajících podmínek. 
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K čl. 12.1. – usnesení č. ZM 15 - 169/2020 

Zastupitelstvo městyse Nový Hrádek schvaluje podání žádosti o dotaci ve výši 1 mil. Kč v rámci 

dotačního titulu „D – Podpora vítězů soutěže Vesnice roku“ na financování realizace projektu „Hravá 

zahrada Mateřské školy Nový Hrádek“. Tento projekt byl podpořen Královéhradeckým krajem 

v rámci Programu obnovy venkova a bude realizován v roce 2020. Celkové náklady projektu včetně 

DPH činí 1 786 958,30 Kč. Na základě Smlouvy o poskytnutí dotace z dotačního fondu 

Královéhradeckého kraje č. 18POVU1-0148 byla městysi poskytnuta účelová investiční dotace ve výši 

557 100,- Kč. Částka k dofinancování činí 1 229 858,30 Kč. 

 
 

K čl. 13.1. – usnesení č. ZM 15 - 170/2020 

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

přílohou zápisu pod č. ZM 15 – 170/2020.  

           

 
Zasedání zastupitelstva městyse Nový Hrádek bylo ukončeno ve 20:40 hod. 
 
 

 

 

 

 

 

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

               Bc. Zdeněk Drašnar        Ing. Pavel Sobotka 

            starosta                          místostarosta 

 

 


