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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 35. řádného zasedání zastupitelstva městyse Nový Hrádek konaného dne 30.12.2013 

v kanceláři starosty městyse od 19.00 hod.  
 
 

K čl. 3.1. – usnesení č. ZM 35- 124/2013 
ZM Nový Hrádek schvaluje pořad jednání zastupitelstva městyse dne 18.12.2013 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) Převzetí drobných sakrálních a jiných staveb do majetku městyse, 
6) Nabídka na vypracování projektu revitalizace hřbitova, 
7) Ceny svozových známek na rok 2014 – dodatek ke smlouvě, 
8) Výše členských příspěvků DSO Region Novoměstsko v roce 2014, 
9) Záměr pronájmu nemovitostí za účelem zemědělského užívání, 
10) Žádost o odkoupení pozemku, 
11) Přidělení obecního bytu v č.p. 59, 
12) Žádost o finanční příspěvek ZŠ a MŠ TRIVIUM PLUS o.p.s. Dobřany, 
13) Žádost Mateřské školy Nový Hrádek o přesun finančních prostředků, 
14) Rozpočtová opatření, 
15) Došlá pošta, 
16) Různé, 
17) Diskuse. 
 
K čl. 5.1 – usnesení č. ZM 35-125/2013 
ZM Nový Hrádek schvaluje převzetí následujících drobných sakrálních a jiných staveb do majetku 
městyse: 1) Ukřižování u kostela sv. Petra a Pavla, 2) Ukřižování v Hradní ulici, 3) Ukřižování u 
Izidora, 4) Ukřižování na Rzech v lese u silnice, 5) Ukřižování na křižovatce cest na Rzech, 6) 
Dřevěný kříž „Na Farách“, 7) Boží muka Krahulčí, 8) Zvonička na Rzech a 9) Torzo ukřižování 
Roubalův kopec dle odhadu finanční hodnoty vypracovaného sochařem – restaurátorem Hynkem 
Bláhou, Vysoký Újezd nad Dědinou 1, držitelem povolení MK ČR pro restaurování architektonických 
článků.  
   
K čl. 6.1. – usnesení č. ZM 35 -126/2013 
ZM Nový Hrádek ukládá starostovi městyse pokračovat v jednání o bezúplatném převodu p.p.č. 1 
v k.ú. Nový Hrádek do vlastnictví městyse. 
 
K čl. 7.1 – usnesení č. ZM 35-127/2013 
ZM Nový Hrádek schvaluje uzavření dodatku ke Smlouvě č. 950201 o zabezpečení likvidace 
komunálního odpadu s firmou Marius Pedersen, a.s. pro rok 2014 ve věci cen svozových známek na 
rok 2014 a pověřuje starostu jejím podpisem. 
 
K čl. 8.1 – usnesení č. ZM 35-128/2013 
ZM Nový Hrádek schvaluje výši členského příspěvku DSO Region Novoměstsko na rok 2014 v částce 
20 Kč/obyvatele. 
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K čl. 9.1 – usnesení č. ZM 35- 129/2013 
ZM Nový Hrádek ukládá úřadu městyse zveřejnit záměr městyse pronajmout tyto nemovitosti:  
pozemek p.p.č. 553/2 o výměře 383 m2, pozemek p.p.č. 623/1 o výměře 215 m2 a pozemek p.p.č. 
628/1 o výměře 35418 m2, o celkové výměře 36.016 m2, vše v k.ú. Nový Hrádek za účelem 
zemědělského užívání za těchto podmínek: min. cenu nájmu 750 Kč/ha, nájem na dobu určitou 5 let 
od podpisu smlouvy.  
 
K čl. 10.1 – usnesení č. ZM 35-130/2013 
ZM Nový Hrádek nesouhlasí s prodejem pozemku p.p.č. 844/12 v k.ú. Nový Hrádek z vlastnictví 
městyse z důvodu jeho zachování jako pomocného silničního pozemku náležícího k místní 
komunikaci na pozemku p.p.č. 844/5 v k.ú. Nový Hrádek. ZM Nový Hrádek ukládá úřadu městyse 
zveřejnit záměr městyse poskytnout do výpůjčky část pozemku p.p.č. 844/12 o výměře cca 60 m2 
v k.ú. Nový Hrádek v případě souhlasu žadatelky.     
 
K čl. 11.1 – usnesení č. ZM 35- 131/2013 
ZM Nový Hrádek souhlasí s přidělením bytové jednotky č. 59/2 v bytovém domě čp. 59 na pozemku 
st.p.č. 332 v k.ú. Nový Hrádek panu Vasylu Marhitovi za měsíční nájemné ve výši 2000 Kč 
s účinností od 01.02.2014 na dobu určitou do 31.01.2016 a pověřuje starostu podpisem nájemní 
smlouvy.    
 
K čl. 12.1. – usnesení č. ZM 35 -132/2013 
ZM Nový Hrádek nesouhlasí s poskytnutím finančního příspěvku ZŠ a MŠ TRIVIUM PLUS o.p.s. 
Dobřany na rok 2014 a pověřuje starostu informovat o tomto rozhodnutí. 
 
K čl. 13.1 – usnesení č. ZM 35- 133/2013 
ZM Nový Hrádek schvaluje přeúčtování finanční částky určené na provoz mateřské školy na mzdové 
náklady v celkové výši 4.497 Kč z důvodu krytí pracovní neschopnosti a dohody o pracovní činnosti 
účetní MŠ v rozsahu dle žádosti ze dne 17.12.2013, tvořící přílohu č. ZM 35 – 133/2013. 
 
K čl. 14.1 – usnesení č. ZM 35- 134/2013 
ZM Nový Hrádek schvaluje rozpočtová opatření za měsíc prosinec 2013, která jsou přílohou zápisu 
pod č. ZM 35 – 134/2013.  
 
 
 
Zasedání Zastupitelstva městyse Nový Hrádek bylo ukončeno v 2040 hod. 
 
 
 
 
       ___________________   _____________________ 
   Bc. Zdeněk Drašnar               Vladimír Říha 
            starosta       místostarosta 

 


