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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  ustavujícího zasedání zastupitelstva městyse konaného dne 11.11.2010 v budově 
místního kina od 19.00 hod. Jedná se o 1. zasedání zastupitelstva městyse 

 
K čl. 4.1. – usnesení č. ZM 1 - 1/2010 
ZM Nový Hrádek schvaluje pořad jednání zastupitelstva městyse dne 11.11.2010 v tomto rozsahu: 1) 
Zahájení, 2) Složení slibu zastupitelstva, 3) Určení návrhové komise,ověřovatelů zápisu,zapisovatele 
4) Schválení programu, 5) Volba starosty a místostarosty, 6) Zřízení finančního a kontrolního výboru, 
7) Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva, 8) Smlouva o 
poskytnutí účelové neinvestiční dotace v požární ochraně, 9) Žádost o poskytnutí dotace z Programu 
obnovy venkova KHK pro rok 2011, 10) Záměr pronájmu nebytového prostoru dětského zdravotního 
střediska a 11) Diskuze. 
 
K čl. 5.1. – usnesení č. ZM 1 - 2/2010 
ZM Nový Hrádek schvaluje, že všechna hlasování na ustavujícím zasedání zastupitelstva budou 
prováděna veřejně. 
 
K čl. 5.2. – usnesení č. ZM 1 - 3/2010 
ZM Nový Hrádek pro volební období 2010 - 2014 volí starostou městyse Nový Hrádek pana Bc. 
Zdeňka Drašnara. 
 
K čl. 5.3. – usnesení č. ZM 1 - 4/2010 
ZM Nový Hrádek pro volební období 2010 - 2014 schvaluje volbu jednoho místostarosty. 
 
K čl. 5.4 – usnesení č. ZM 1 -  5/2010 
ZM Nový Hrádek pro volební období 2010 - 2014 volí místostarostou městyse pana Vladimíra Říhu.    
 
K čl. 5.5 – usnesení č. ZM 1 - 6/2010 
ZM Nový Hrádek v souladu s § 84 odst. 2, písm. k) zákona o obcích určuje, že pro výkon funkce 
místostarosty městyse bude člen zastupitelstva dlouhodobě uvolněn. 
 
K čl. 6.1 – usnesení č. ZM 1 - 7/2010 
ZM Nový Hrádek zřizuje finanční a kontrolní výbor. Oba výbory budou tříčlenné. 
 
K čl. 6.2 – usnesení č. ZM 1 - 8/2010 
ZM Nový Hrádek pro volební období 2010 - 2014 volí předsedou finančního výboru pana Ing. Radka 
Světlíka. 
 
K čl. 6.3 – usnesení č. ZM 1 - 9/2010 
ZM Nový Hrádek pro volební období 2010 - 2014 volí předsedou kontrolního výboru pana Ing. Pavla 
Sobotku. 
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K čl. 6.4 – usnesení č. ZM 1 - 10/2010 
ZM Nový Hrádek pro volební období 2010 - 2014 volí následující členy finančního výboru: paní Mgr. 
Marcelu Havrdovou a paní Marii Hlouškovou. 
 
 
K čl. 6.5 – usnesení č. ZM 1 - 11/2010 
ZM Nový Hrádek pro volební období 2010 - 2014 volí následující členy kontrolního výboru: pana 
Pavla Bachuru a pana Imricha Chrenka. 
 
K čl. 7.1 – usnesení č. ZM 1 - 12/2010 
ZM Nový Hrádek v souladu se zákonem o obcích schvaluje, že odměny za výkon funkce 
neuvolněných členů zastupitelstva budou poskytovány od 1.12.2010. Jejich výše bude stanovena na 
příštím zasedání ZM.  
     
K čl. 8.1 – usnesení č. ZM 1 - 13/2010 
ZM Nový Hrádek schvaluje předloženou smlouvu o poskytnutí účelové neinvestiční dotace ve výši 
14 490,- Kč v požární ochraně na výdaje jednotky sboru dobrovolných hasičů obce pro rok 2010 (číslo 
smlouvy RR/2010/137-SDH/MV/3). Smlouva bude uzavřena mezi poskytovatelem, kterým je 
Královéhradecký kraj a Městysem Nový Hrádek. ZM Nový Hrádek zároveň pověřuje starostu 
k podpisu této smlouvy.    

 
K čl. 9.1 – usnesení č. ZM 1 - 14/2010 
ZM Nový Hrádek schvaluje podání žádosti o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova 
Královéhradeckého kraje pro rok 2011-dotační titul 2- „Kompletní úprava nebo dovybavení veřejných 
prostranství a místních komunikací, infrastruktura“ na instalaci nové autobusové zastávky, laviček a 
odpadních košů na náměstí v Novém Hrádku pod názvem „Čekárna a mobiliář Nový Hrádek“.Celková 
cena cca 205.000,-Kč, přičemž podíl dotace z POV KHK by byl 100.000,-Kč. ZM zároveň ukládá 
starostovi městyse podat příslušnou žádost. 

 
K čl. 10.1 – usnesení č. ZM 1 - 15/2010 
ZM Nový Hrádek schvaluje a ukládá úřadu městyse zveřejnit záměr městyse pronajmout nebytový 
prostor ordinace dětského lékaře, který se nachází v budově čp. 123 na pozemku st.p.č. 331 v k.ú. 
Nový Hrádek.  
 
 
 
 
 
Zasedání zastupitelstva městyse Nový Hrádek bylo ukončeno v 19.43 hod. 
 
 

 
 
______________________   _____________________ 
 Bc.Zdeněk Drašnar               Vladimír Říha 
      starosta       místostarosta 
 


