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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 19. řádného zasedání zastupitelstva městyse Nový Hrádek konaného dne 25.6.2012 

v kanceláři starosty městyse od 19.00 hod.  
 
 
K čl. 3.1. – usnesení č. ZM 19- 60/2012 
ZM Nový Hrádek schvaluje pořad jednání zastupitelstva městyse dne 25.6.2012 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 určení, které funkce budou členové zastupitelstva vykonávat jako dlouhodobě uvolnění -    
     starosta (§ 71 zákona o obcích) 
6) Rozhodnutí o odměně za výkon funkce neuvolněného člena zastupitelstva - místostarosty (§ 72  
    zákona o obcích)  
7) Změna č.4 Územního plánu obce  
8) Rozdělení hospodářského výsledku příspěvkových organizací za rok 2011 
9) Oslavy 650 – akce 30. 6. a 1. 7. 2012 
10) Návrh majetkoprávního narovnání pozemků po obnově k.ú. Nový Hrádek 
11) Pravidla č. 1/2012 pro prodej, koupi a směnu pozemků v obci Nový Hrádek 
12) Rozpočtová opatření 
13) Smlouva s Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových - bezúplatný převod pozemku  
       v k. ú. Nový Hrádek 
14) Smlouva o společném postupu zadavatelů při centralizovaném zadávání a zmocnění centrálního  
       zadavatele s městem Nové Město nad Metují (sdružená dodávka el. Energie) 
15) Došlá pošta 
16) Různé 
17) Diskuse 
 
 
K čl. 5.1 – usnesení č. ZM 19- 61/2012 
ZM Nový Hrádek v souladu s § 84 odst. 2, písm. k) zákona o obcích určuje, že pro výkon funkce 
starosty městyse bude od 1. 7. 2012 člen zastupitelstva dlouhodobě uvolněn. Funkce místostarosty 
městyse bude od 1. 7. 2012 vykonávat neuvolněný člen zastupitelstva. 

 
K čl. 6.1 – usnesení č. ZM 19- 62/2012 
ZM Nový Hrádek v souladu se zákonem o obcích schvaluje odměnu za výkon funkce neuvolněného 
člena zastupitelstva - místostarosty s účinností od 1. 7. 2012  ve výši 9.500 Kč.  
 
K čl. 7.1 – usnesení č. ZM 19- 63/2012 
ZM Nový Hrádek bere na vědomí nové informace k návrhu na Změnu č. 4 ÚPO Nový Hrádek, která 
obsahuje změnu části území lyžařského areálu Panská stráň a souhlasí s vypracováním posouzení 
vlivu této změny na životní prostředí (SEA), kterou dle předložené nabídky vypracuje firma DP Eco-
Consult s.r.o., Hradec Králové (RNDr. Daniela Pačesná, Ph.D.) za cenu do výše 15 000,- Kč bez DPH. 
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K čl. 8.1. – usnesení č. ZM 19 -64/2012 
ZM Nový Hrádek v souladu s § 30 a § 32 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, schvaluje rozdělení hospodářského výsledku  MŠ za 
rok 2011 ve výši  4.174,389 Kč a to následovně: 2000,00 Kč do fondu odměn a 2174,89 do rezervního 
fondu.  ZM bere na vědomí, že hospodářský výsledek příspěvkové organizace Základní škola, Nový 
Hrádek za rok 2011 je nulový. 
 
K čl. 9.1 – usnesení č. ZM 19- 65/2012 
ZM Nový Hrádek bere na vědomí informace pana starosty o připravovaných akcích ve dnech 30. 6. a 
1. 7. 2012 v rámci oslav 650 let od první písemné zmínky o obci. 
 
K čl. 10.1 – usnesení č. ZM 19- 66/2012 
ZM Nový Hrádek bere na vědomí Návrh na majetkoprávní narovnání pozemků po obnově 
katastrálního území Nový Hrádek vypracovaný Bc. Pavlem Bachurou dne 11. 6. 2012 a ukládá úřadu 
městyse stanovit pořadí důležitosti při majetkoprávním narovnání pozemků dle zmiňovaného návrhu, 
a to do 31.12.2012. 
 
K čl. 11.1 – usnesení č. ZM 19- 67/2012 
ZM Nový Hrádek nesouhlasí s návrhem Pravidel č. 1/2012 pro prodej, koupi a směnu pozemků v obci 
Nový Hrádek a doporučuje úřadu městyse vzít tento návrh jako metodickou pomůcku při zahájení 
majetkoprávních narovnání pozemků v obci Nový Hrádek. 
 
K čl. 12.1 – usnesení č. ZM 19- 68/2012 
ZM Nový Hrádek schvaluje rozpočtová opatření za měsíc červen 2012, která jsou  přílohou zápisu pod 
č. ZM 19 – 68/2012. 
 
K čl. 13.1 – usnesení č. ZM 19- 69/2012 
ZM Nový Hrádek schvaluje Smlouvu o bezúplatném převodu nemovitosti č.j. 
UZSVM/HNA/2392/2012-HNAM týkající se převodu pozemku p.p.č. 991/3 o výměře 57 m2 v k.ú. 
Nový Hrádek z vlastnictví České republiky s právem hospodaření Úřad pro zastupování státu ve 
věcech majetkových do vlastnictví městyse a pověřuje starostu jejím podpisem. 

 
K čl. 14.1 – usnesení č. ZM 19- 70/2012 
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. 
 
 
Zasedání Zastupitelstva městyse Nový Hrádek bylo ukončeno ve 2020 hod. 
 
 
 
 
 
 
       ___________________   _____________________ 
   Bc. Zdeněk Drašnar               Vladimír Říha 
            starosta       místostarosta 


