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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 41. řádného zasedání zastupitelstva městyse Nový Hrádek konaného dne 25.06.2014 

v kanceláří starosty městyse od 19.00 hod.  
 
K čl. 3.1. – usnesení č. ZM 41- 64/2014 
ZM Nový Hrádek schvaluje program jednání zastupitelstva městyse dne 25. 6. 2014 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) Přidělení obecního bytu v čp. 59, 
6) Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu KHK (na požární ochranu),  
7) Prodej části obecního pozemku p.č. 1609 v k.ú. Nový Hrádek,  
8) Rozhledna na Šibeníku – informace o průběhu architektonické soutěže,  
9) Zateplení objektu ZŠ – informace o průběhu realizace,  
10) Žádost o dar na zřizování a servis babyboxů,  
11) Dokončení veřejného osvětlení u 3 bytových domů (Roubalův kopec – u kina),  
12) Cesta Končiny,  
13) Rozpočtová opatření,  
14) Došlá pošta,  
15) Různé a  
16) Diskuse. 
 
K čl. 5.1 – usnesení č. ZM 41-65/2014 
ZM Nový Hrádek souhlasí s ukončením nájemní smlouvy týkající se bytové jednotky č. 9 v budově 
čp. 59 v k.ú. Nový Hrádek, ke dni 31.07.2014 s dosavadním nájemcem paní Kateřinou Dandovou, 
s tím, že budou vyrovnány veškeré závazky vztahující se k předmětu pronájmu. 
 
K čl. 6.1 – usnesení č. ZM 41- 66/2014 
ZM Nový Hrádek schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu 
Královéhradeckého kraje pod č. RG/2013/047-SDH/MV/3 mezi městysem a Královéhradeckým 
krajem, IČO 70889546 a pověřuje starostu jejím podpisem. 
 
K čl. 7.1 – usnesení č. ZM 41- 67/2014 
ZM Nový Hrádek schvaluje prodej části pozemku p.p.č. 1609 (dle GP č. 626-35/2014 ze dne 
23.05.2014 se jedná o díl „a“ o výměře 17 m2) v k.ú. Nový Hrádek, za sjednanou cenu 60 Kč/m2, tedy 
za celkovou kupní cenu ve výši 1.020 Kč, žadatelům, manželům Ferdinandu a Marii Grymovým, 
bytem U Stadionu 358, 549 22 Nový Hrádek s tím, že žadatelé uhradí náklady na vklad práva do KN. 
ZM Nový Hrádek schvaluje uzavření smlouvy o zániku věcného břemene práva vstupu pro 
pracovníky Vak Náchod, a.s., k předmětnému nově oddělenému dílu pozemku.   
 

K čl. 8.1 – usnesení č. ZM 41-68/2014 
ZM Nový Hrádek schvaluje výdajovou položku v částce ve výši 5000 Kč + DPH = 6.050 Kč jako 
podíl městyse na přípravu projektové žádosti akce Česko – polská hřebenovka.  
 

K čl. 9.1 – usnesení č. ZM 41-69/2014  
ZM Nový Hrádek bere na vědomí zahájení přípravných prací na zateplení obvodového pláště 
přístavby budovy ZŠ Nový Hrádek. 
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K čl. 10.1 – usnesení č. ZM 41-70/2014  
ZM Nový Hrádek nesouhlasí s poskytnutím daru ve prospěch zřizování Babyboxu.   
 
K čl. 11.1 – usnesení č. ZM 41- 71/2014 
ZM Nový Hrádek schvaluje zadání zakázky na dokončení veřejného osvětlení u 3 bytových domů 
(Roubalův kopec – u kina) firmě Libor Přibyl, Antonína Kopeckého 142, 54922 Nový Hrádek, 
IČO: 10487760 za nabídnutou cenu do max. výše 34 000,- Kč bez DPH a ukládá starostovi zajistit 
realizaci této akce. 
 
K čl. 12.1 – usnesení č. ZM 41- 72/2014 
ZM Nový Hrádek pověřuje starostu městyse zajistit odstranění překážky v podobě kupy hlíny a trávy 
nacházející se na přístupové cestě k rodinnému domu Končiny čp. 215, Nový Hrádek, z důvodu    
zajištění přístupu pro složky integrovaného záchranného systému v případě nahodilé události (hasiči, 
záchranná služba).  
 
K čl. 13.1 – usnesení č. ZM 41- 73/2014 
ZM Nový Hrádek schvaluje rozpočtová opatření za měsíc červen 2014, která jsou přílohou zápisu pod 
č. ZM 41 – 73/2014.  
 
Zasedání Zastupitelstva městyse Nový Hrádek bylo ukončeno v 21. hod. 
 
 
 
 
 
 
 
       ___________________   _____________________ 
   Bc. Zdeněk Drašnar               Vladimír Říha 
            starosta       místostarosta 

 


