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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 

ze 4. řádného zasedání zastupitelstva městyse Nový Hrádek konaného dne 29.01.2015 
v kanceláři starosty městyse od 19.00 hod.  

 

K čl. 2.1. – usnesení č. ZM 4 - 1/2015 
ZM Nový Hrádek určuje ověřovateli zápisu Mgr. Alenu Lokvencovou a Ing. Vratislava Mareše 
a zapisovatelem Ing. Miloše Vondřejce. 
 

K čl. 4.1. – usnesení č. ZM 4 - 2/2015 
ZM Nový Hrádek schvaluje pořad jednání zastupitelstva městyse dne 29. 1. 2015 v tomto rozsahu: 
 

1. Zahájení 
2. Určení ověřovatelů zápisu (§ 95 odst. 1 zákona o obcích) a zapisovatele 
3. Schválení (případné doplnění) programu 
4. Kontrola úkolů z minulých jednání 
5. Návrh rozpočtu na rok 2015 
6. Dodatek ke Smlouvě o nájmu nebytových prostor – výdejny léků 
7. Žádost o příspěvek na vytvoření pracovní příležitosti v rámci veřejně prospěšných prací 

k umístění uchazečů o zaměstnání 
8. Rozhledna na Šibeníku 
9. Žádost o uspořádání veřejné sbírky 
10. Smlouva o zřízení věcného břemene s ČEZ Distribuce, a.s. – elektrizační soustava NN 

Na Farách 
11. Územní plán – další postup 
12. Zajišťování knihovnických služeb v městysu 
13. Nebezpečné přestupní místo na autobusové zastávce „Bohdašín – v Propasti“ – seznámení 

s provedenou analýzou 
14. Záměr nákupu nemovitosti do vlastnictví městyse 
15. Žádost o projednání připojení se k mezinárodní kampani „Vlajka pro Tibet“ 
16. Došlá pošta 
17. Různé 
18. Diskuse 

 
 

K čl. 5.1. – usnesení č. ZM 4 -3 /2015 
ZM Nový Hrádek bere na vědomí návrh rozpočtu na rok 2015 a ukládá úřadu městyse tento návrh 
zveřejnit na úřední desce v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích. 
 

K čl. 6.1. – usnesení č. ZM 4- 4/2015 
ZM Nový Hrádek, po předchozím zveřejnění záměru, schvaluje uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o 
nájmu nebytových prostor mezi městysem a Ing. Petrem Drašnarem, IČO 44438818 týkající se úpravy 
nájemného a úhrady nákladů na energie s tím, že tyto náklady nebudou hrazeny do 30. 6. 2015 a 
k tomuto datu bude smlouva ukončena. 
ZM Nový Hrádek ukládá úřadu městyse zveřejnit záměr výpůjčky nebytových prostor včetně 
vybavení, nacházející se v přízemí domu č.p. 123 na st.p.č. 331 v Rokolské ulici v Novém Hrádku za 
účelem provozování výdejny léků. 
 

K čl. 7.1 – usnesení č. ZM 4- 5/2015 
ZM Nový Hrádek souhlasí s podáním žádosti o příspěvek na vytvoření 6 pracovních příležitostí 
v rámci veřejně prospěšných prací k umístění uchazečů o zaměstnání. 
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K čl. 8.1. – usnesení č. ZM 4- 6/2015 
ZM Nový Hrádek schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo, která byla uzavřena 
dne 14. 1. 2015 mezi městysem Nový Hrádek a firmou ABM architekti a pověřuje starostu jejím 
podpisem. 
 

K čl. 9.1. – usnesení č. ZM 4- 7/2014 
ZM Nový Hrádek nesouhlasí s vyhlášením veřejné sbírky, jejíž výtěžek by byl použit na opravu 
vyhořelé rekreační chalupy č.p. 191, Nový Hrádek, Mikulášův kopec. Nemovitost neslouží k trvalému 
bydlení 
 
K čl. 10.1. – usnesení č. ZM 4- 8/2015 
ZM Nový Hrádek souhlasí s uzavřením Smlouvy o zřízení věcného břemene č. IV-12-2011265/VB/1 
s fy. ČEZ Distribuce, a.s., IČO 24729035, název akce: Nový Hrádek knn 820/90 lokalita RD II. etapa 
spočívající v právu zřizování a kabelového vedení NN, 5 x přípojková skříň NN, 1 x rozpojovací skříň 
NN, zemnící pásek, spočívající k zajištění strpění umístění, zřízení a provozování zařízení distribuční 
soustavy, pro ČEZ Distribuce, a.s., v pozemcích ve vlastnictví městyse: 820/87, 820/89, 820/90, 
820/91, 820/11, 820/12, 820/96, 820/17, 820/102, 820/107, 820/108 v k.ú. Nový Hrádek, za 
nabídnutou cenu 18.755,- Kč včetně zákonné sazby DPH s tím, že věcné břemeno bude zřízeno na 
dobu neurčitou. Rozsah věcného břemene je vymezen geometrickým plánem č. 629-156/2014. 
Náklady na vklad práva do KN uhradí ČEZ Distribuce, a.s. 
 
K čl. 11.1 – usnesení č. ZM 4- 9/2015 
ZM Nový Hrádek bere na vědomí informace o průběhu pořizovacího procesu územního plánu obce 
Nový Hrádek. 
 

K čl. 12.1. – usnesení č. ZM 4- 10/2015 
ZM Nový Hrádek schvaluje poskytnutí finančního daru ve výši 16.000,- Kč Městské knihovně 
Náchod, o.p.s. se sídlem Kamenice 105, 547 01 Náchod, IČO: 64829812 a pověřuje starostu podpisem 
Darovací smlouvy. Dar je určený na nákup knih do výměnného fondu v rámci regionálních 
knihovnických služeb. ZM Nový Hrádek bere na vědomí, že knihovnické služby v městysu budou 
zajišťovány na základě Dohody o provedení práce.  
 
K čl. 13.1. – usnesení č. ZM 4- 11/2015 
ZM Nový Hrádek bere na vědomí Analýzu přestupního bodu Bohdašín, V Propasti, zpracovanou 
Odborem dopravy a silničního hospodářství Královéhradeckého kraje a starostovi ukládá její 
zveřejnění na internetových stránkách městyse. ZM pověřuje pana starostu Bc. Zdeňka Drašnara 
dalším jednáním, jelikož navržené řešení nepovažuje za dostatečné a přestupní místo zůstává nadále 
nebezpečné. 
 
K čl. 14.1. – usnesení č. ZM 4- 12/2015 
ZM Nový Hrádek schvaluje v souvislosti s dražbou nemovitosti č.p. 66 v Hradní ulici zaregistrování 
městyse ne webovém portálu www.eurodražby.cz,uzavření smlouvy o uživatelském účtu a složení 
kauce ve výši 70.000,- Kč na účet dražebníka fy. EURODRAŽBY.CZ a.s., Čimická 780/61, 181 00 
Praha 8 – Čimice, IČO: 25023217 a ukládá starostovi zajistit příslušné formality ohledně případné 
účasti v dražbě. 
 

K čl. 15.1. – usnesení č. ZM 4- 13/2015 
ZM Nový Hrádek souhlasí s připojením se k mezinárodní kampani „Vlajka pro Tibet“. 
 

      
Zasedání Zastupitelstva městyse Nový Hrádek bylo ukončeno ve 21 11. hod. 
 
 
     ___________________   _____________________ 
   Bc. Zdeněk Drašnar               Ing.Pavel Sobotka 
            starosta        místostarosta 


