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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 17. řádného zasedání zastupitelstva městyse Nový Hrádek konaného dne 12.4.2012 

v kanceláři starosty městyse od 19.00 hod.  
 
 
 
K čl. 3.1. – usnesení č. ZM 17- 23/2012 
ZM Nový Hrádek schvaluje pořad jednání zastupitelstva městyse dne 12.4.2012 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) Změna katastrální hranice obce ( žádost KOVAP),  
6) Pravidla č. 1/2012 pro prodej, koupi a směnu pozemků v obci Nový Hrádek,  
7) Použití výtěžku z provozování výherních hracích přístrojů,  
8) Smlouva s ČEZ Distribuce-připojení odběrných el. zařízení Na Farách,  
9) Pojistná smlouva s Českou pojišťovnou – pojištění veřejné služby,  
10) Smlouva se Slavonií – pronájem pozemků,  
11) Stanovisko k udělení licence na provozování autobusových linek,  
12) Přidělení obecního bytu v č.p. 59,  
13) Program obnovy venkova 2012 – přijetí dotace,  
14) Návrh Závěrečného účtu městyse za rok 2011,  
15) Fond rozvoje bydlení – použití na opravu bytového fondu městyse,  
16) Zajištění provozu kina,  
17) Zimní údržba 2012 – 2013,  
18) Oslavy „650“,  
19) Rozpočtový výhled 2013 – 2016,  
20) Rozpočtová opatření,  
21) Použití finančních prostředků za sběr papíru, 
22) Nabídka daru fotovoltaického svítidla,  
23) Došlá pošta,  
24) Různé,  
25) Diskuze 
 
 
K čl. 5.1 – usnesení č. ZM 17- 24/2012 
ZM Nový Hrádek souhlasí se změnou hranice katastrálního území Bohdašín v Orlických horách a obci 
Bohdašín týkající se těchto pozemků: pozemek p.p.č. 1089 o výměře 158 m2, pozemek p.p.č. 1088 o 
výměře 281 m2, pozemek p.p.č. 406 o výměře 1237 m2, pozemek p.p.č. 405/1 o výměře 342 m2, 
pozemek p.p.č. 395 o výměře 716 m2, budova bez čp/če se způsobem využití garáž na pozemku st.p.č. 
92, pozemek st.p.č. 92 o výměře 129 m2, budova čp. 113 na pozemku st.p.č. 93 a  pozemek st.p.č. 93 o 
výměře 3539 m2, vše v k.ú. Bohdašín v Orlických horách a jejich sloučení do katastrálního území 
Nový Hrádek. Veškeré náklady spojené se změnou hranic katastrálního území uhradí žadatel o změnu 
hranice obce, KOVAP Náchod, s.r.o. 
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K čl. 7.1 – usnesení č. ZM 17- 25/2012 
ZM Nový Hrádek schvaluje použití výtěžku z VHP ve výši 9.939 Kč na financování kulturních a 
sportovních akcí konaných v Novém Hrádku (oslavy 650, sokolský oblastní slet). 
 
K čl. 8.1. – usnesení č. ZM 17 -26/2012 
ZM Nový Hrádek schvaluje uzavření Smlouvy o budoucích smlouvách o připojení odběrných 
elektrických zařízení k distribuční soustavě do napěťové hladiny 0,4 kV (NN) vedené pod č. 12-
SOBSO1-4120780884 týkající se pozemků v lokalitě Na Farách a pověřuje starostu jejím podpisem. 
 
K čl. 9.1 – usnesení č. ZM 17- 27/2012 
ZM Nový Hrádek schvaluje uzavření pojistné smlouvy č. 59742696-19 na Pojištění odpovědnosti za 
škody podnikatele, za celkové roční pojistné ve výši 6017 Kč s Českou pojišťovnou, a.s. a pověřuje 
starostu jejím podpisem. 
 
K čl. 10.1 – usnesení č. ZM 17- 28/2012 
ZM Nový Hrádek ukládá úřadu městyse zveřejnit záměr městyse pronajmout tyto nemovitosti:  
pozemek p.p.č. 869/14, pozemek p.p.č. 979/3, pozemek p.p.č. 1030/13, pozemek p.p.č. 1674, pozemek 
p.p.č. 1677, pozemek p.p.č. 1678/1, pozemek p.p.č. 1678/2 a pozemek p.p.č. 1679 o celkové výměře 
5931 m2 vše v k.ú. Nový Hrádek za účelem zemědělského užívání za cenu 750 Kč/ha. ZM Nový 
Hrádek schvaluje v případě nepodání žádných námitek, připomínek či vyjádření po skončení zákonné 
lhůty zveřejnění, uzavření Smlouvy o pronájem zmiňovaných pozemků č. 1356 v k.ú. Nový Hrádek 
mezi městysem a společností SLAVONIA, a.s. a pověřuje starostu jejím podpisem.   
 
K čl. 11.1 – usnesení č. ZM 17- 29/2012 
ZM Nový Hrádek souhlasí s udělením licence pro provozování vnitrostátní veřejné linkové osobní 
dopravy pro dopravce VEOLIA Transport Východní Čechy a. s., Na Ostrově 177, 537 01 Chrudim – 
Chrudim III, IČO 25945408 na následujících linkách: 
1) 660051 Olešnice v Orl. h. – Nový Hrádek – Dobruška – Hradec Králové – Praha 
2) 660058 Deštné v Orl. h., Šerlich – Olešnice v Orl. h. – Nový Hrádek – Dobrošov – Náchod – Nové 
Město nad Met. 
3) 640061 Nové Město nad Met. – Slavoňov – Nový Hrádek – Č. Čermná – Náchod 
4) 640031 Nové Město nad Met. – Mezilesí – Slavoňov – Nový Hrádek/ Dobřany 
5) 660050 Deštné v Orl. h., Šerlich – Sedloňov – Olešnice v Orl. h. – Nové Město nad Met. – Náchod 
6) 660059 Dobruška – Ohnišov – Nový Hrádek – Olešnice v Orl. h. 
 
K čl. 12.1 – usnesení č. ZM 17- 30/2012 
ZM Nový Hrádek schvaluje přidělení bytu č. 12 v budově čp. 59 v k.ú. Nový Hrádek paní Marii 
Kucekové a uzavření nájemní smlouvy s účinností od 1. 5. 2012 za dohodnutou výši nájemného 3000,-
Kč/měsíc + vybavení. 
 

K čl. 13.1 – usnesení č. ZM 17- 31/2012 
ZM Nový Hrádek schvaluje přijetí dotace na akci „Oprava veřejného osvětlení“ v částce 108.000 Kč, 
schválené Zastupitelstvem Královéhradeckého kraje usnesením č. ZK/26/1904/2012 ze dne 22.3.2012. 
Zároveň ZM Nový Hrádek ukládá úřadu městyse vypracovat zadání, ve kterém budou osloveny 
3 firmy, aby podaly nabídku na realizaci této akce. 
 

K čl. 14.1 – usnesení č. ZM 17- 32/2012 
ZM Nový Hrádek ukládá úřadu městyse zveřejnit Návrh Závěrečného účtu městyse Nový Hrádek za 
rok 2011.  
 

K čl. 15.1 – usnesení č. ZM 17- 33/2012 
ZM Nový Hrádek schvaluje čerpání finančních prostředků z Fondu rozvoje bydlení na opravu 
bytového fondu městyse v částce 45.000 Kč. Splátky budou hrazeny čtvrtletně od 30. 6. 2012 do 30. 9. 
2013.  
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K čl. 16.1 – usnesení č. ZM 17- 34/2012 
ZM Nový Hrádek schvaluje pověřit pana Milana Cháru zajištěním programování a promítnutí filmů 
v místním kině takto: duben – 2 x , květen – 2 x , červen – 2 x , září – 2 x  a říjen – 2 x , červenec – 
srpen – za období dvou měsíců celkem 6 x. Promítání nad sjednaný rozsah pouze po předchozí dohodě 
s panem starostou.   
ZM Nový Hrádek děkuje za dosavadní spolupráci při zajišťování provozu místního kina paní Janě 
Ptáčkové, která z pracovní vytíženosti tuto činnost ukončila.  
 

K čl. 17.1 – usnesení č. ZM 17- 35/2012 
ZM Nový Hrádek ukládá starostovi městyse oslovit možné zájemce o zajištění zimní údržby na rok 
2012 – 2013 městys Nový Hrádek.  
 

K čl. 18.1 – usnesení č. ZM 17- 36/2012 
ZM Nový Hrádek bere na vědomí informace o přípravě oslav k 650 výročí vzniku obce. 
 
K čl. 19.1 – usnesení č. ZM 17- 37/2012 
ZM Nový Hrádek ukládá úřadu městyse zveřejnit na úřední desce návrh rozpočtového výhledu na 
období 2013 – 2016. 
 

K čl. 20.1 – usnesení č. ZM 17- 38/2012 
ZM Nový Hrádek schvaluje rozpočtová opatření za měsíc únor a březen 2012. 
 

K čl. 21.1 – usnesení č. ZM 17- 39/2012 
ZM Nový Hrádek schvaluje navýšení finančních prostředků na provoz ZŠ Nový Hrádek na rok 2012 v 
částce do 20.000 Kč, (jedná se o prostředky získané sběrem papíru) s tím, že tyto prostředky budou 
výhradně užity na nákup učebnic pro žáky. 
 

K čl. 22.1 – usnesení č. ZM 17- 40/2012 
ZM Nový Hrádek schvaluje přijetí daru veřejného osvětlení na principu ostrovního systému s 
fotovoltaickým panelem, tzv. fotovoltaické svítidlo od Ing. Petra Hlaváčka a pověřuje starostu 
podpisem Darovací smlouvy na převod uvedené movité věci. ZM Nový Hrádek ukládá úřadu městyse 
zajistit nezbytné dokumenty k podání územního souhlasu na zmiňovanou stavbu osvětlení u místně 
příslušného stavebního úřadu . 
  
K čl. 24.1 – usnesení č. ZM 17- 41/2012 
ZM Nový Hrádek schvaluje svoz nebezpečného odpadu v roce 2012 pro občany a majitele nemovitostí 
v obci zdarma. 

 
 
 
Zasedání Zastupitelstva městyse Nový Hrádek bylo ukončeno v 2155 hod. 
 
 
 
 
 
       ___________________   _____________________ 
   Bc. Zdeněk Drašnar               Vladimír Říha 
            starosta       místostarosta 


