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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 31. řádného zasedání zastupitelstva městyse Nový Hrádek konaného dne 26.09.2013 

v kanceláři starosty městyse od 19.00 hod.  
 
 
 

K čl. 3.1. – usnesení č. ZM 31- 86/2013 
ZM Nový Hrádek schvaluje pořad jednání zastupitelstva městyse dne 26. 09. 2013 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) Oprava chodníků v ulici Náchodská – pokračování,  
6) Oprava havarijního stavu mostku na Rzech,  
7) Informační deska k památníku obětem 2. světové války Dlouhé – Rzy,  
8) Smlouva se Studijní a vědeckou knihovnou v Hradci Králové o poskytování elektronických online 
zdrojů,  
9) Návrh Smlouvy o sdružení prostředků na společnou jednotku požární ochrany,  
10) Žádost ZŠ o povolení výjimky z nejnižšího počtu žáků,  
11) Zimní údržba 2013 – 14,  
12) Kulturní akce podzim – zima 2013 
13) Předkupní právo na p.p.č. 820/8 v k.ú. Nový Hrádek,  
14) Informace o průběhu veřejné zakázky Zateplení budovy a výměna oken v ZŠ,  
15) Změna ve složení finančního výboru,  
16) Rozpočtová opatření,  
17) Návrh na vydávání a vyúčtování stravování ve školní jídelně pomocí magnetického čipu,  
18) Došlá pošta,  
19) Různé a  
20) Diskuse. 
 
K čl. 5.1 – usnesení č. ZM 31-87/2013 
ZM Nový Hrádek souhlasí s uzavřením Smlouvy o dílo pod č. 841/RA/282/2013 týkající se opravy 
chodníků ulice Náchodská II v k.ú. Nový Hrádek za celkovou částku 421.700 Kč bez DPH 
s fy. STRABAG a.s. se sídlem v Ostravě, IČO 60838744 a pověřuje starostu jejím podpisem. 
 
 
K čl. 6.1. – usnesení č. ZM 31 -88/2013 
ZM Nový Hrádek schvaluje zadání zakázky na opravu havarijního stavu mostku na Rzech firmě Pila 
Klein s.r.o., 549 22 Nový Hrádek, DIČ: CZ60913703 za nabídnutou cenu max. do 28 500,- Kč bez 
DPH a ukládá starostovi zajistit realizaci této akce. 
 
 
K čl. 7.1. – usnesení č. ZM 31- 89/2013 
ZM Nový Hrádek ukládá starostovi zajistit vyhotovení informační desky do 15 000,- Kč bez DPH 
k památníku obětem 2. světové války v lokalitě Dlouhé – Rzy s tím, že budou následně v okolí 
pomníku provedeny terénní úpravy daného místa, a to za cenu do 11 000,- Kč bez DPH. ZM Nový 
Hrádek dále ukládá starostovi zaslat panu hejtmanovi Bc. Francovi na Krajský úřad KHK žádost 
o poskytnutí finančního daru. 
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K čl. 8.1 – usnesení č. ZM 31-90/2013 
ZM Nový Hrádek souhlasí s uzavřením smlouvy o poskytování elektronických online zdrojů  mezi 
městysem Nový Hrádek a Studijní a vědeckou knihovnou Hradec Králové (časopis Frymburské 
ozvěny). 
 
K čl. 10.1 – usnesení č. ZM 31-91/2013 
ZM Nový Hrádek souhlasí s povolením výjimky z nejnižšího počtu žáků ZŠ Nový Hrádek na rok 
2013/2014. 
 
K čl. 11.1 – usnesení č. ZM 31-92/2013 
ZM Nový Hrádek ukládá starostovi kontaktovat stejné subjekty jako v loňském roce a požádat je o 
předložení cenové nabídky na zajištění zimní údržby na Novém Hrádku s tím, že konečné rozhodnutí 
bude zastupitelstvo projednávat na svém 32. Zasedání, které se uskuteční v říjnu 2013.   
 
K čl. 12.1 – usnesení č. ZM 31-93/2013 
ZM Nový Hrádek bere na vědomí seznam akcí plánovaných do konce roku 2013: 28.10.2013 - 
Pomník na Rzech  slavnostní odhalení po opravě, 22.11.2013 v 19,30 divadelní představení v kině,  
1.12.2013  v 16.00 hod v kině pásmo pohádek a v 17,30 hod.  rozsvícení vánočního stromečku na 
náměstí, 6.12.2013 Mikulášská nadílka na hasičském hřišti, 14.12.2013 ve 14,00 hod. Vánoční koncert 
v kině   
 
K čl. 13.1 – usnesení č. ZM 31-94/2013 
ZM Nový Hrádek rozšiřuje usnesení č. ZM 30 – 78/2013 ze dne 22.08.2013 týkající se předkupního 
práva k p.p.č. 820/8 v k.ú. Nový Hrádek o následující: ZM Nový Hrádek nevyužívá svého 
předkupního práva k uvedenému pozemku a souhlasí, aby Tomáš Doucha převedl svůj pozemek na 
jiného nabyvatele. 
 
K čl. 14.1 – usnesení č. ZM 31- 95/2013 
ZM Nový Hrádek bere na vědomí informace o průběhu veřejné zakázky Zateplení budovy a výměna 
oken v ZŠ 
 
K čl. 15.1 – usnesení č. ZM 31- 96/2013 
ZM Nový Hrádek bere na vědomí, že k 31. 5. 2013 paní Marie Hloušková, z důvodu střetu zájmu jako 
zaměstnance městyse, ukončila svoji činnost člena finančního výboru.  
ZM Nový Hrádek pro zbytek volebního období 2010-2014 volí paní Janu Machovou do funkce člena 
finančního výboru.  
 
K čl. 16.1 – usnesení č. ZM 31- 97/2013 
ZM Nový Hrádek schvaluje rozpočtová opatření za měsíc září 2013, která jsou přílohou zápisu pod č. 
ZM 31 – 97/2013.  
 
Zasedání Zastupitelstva městyse Nový Hrádek bylo ukončeno v 2155 hod. 
 
 
 
 
       ___________________   _____________________ 
   Bc. Zdeněk Drašnar               Vladimír Říha 
            starosta       místostarosta 

 


