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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 8. řádného zasedání zastupitelstva městyse Nový Hrádek konaného dne 24.5.2011 

v kanceláři starosty městyse od 19.00 hod.  
 
 
Usnesení  ZM č.  35/2011 
ZM Nový Hrádek program jednání zastupitelstva městyse dne 25.5.2011 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) Pronájem obecního pozemku 
6) Prodej cisternové automobilové stříkačky 
7) Prodej a záměr prodeje pozemků k výstavbě RD Na Farách 
8) Informace o dalším postupu prací Na Farách 
9) Návrh závěrečného účtu 2010 
10) Řešení přístupové komunikace – Končiny 
11) Částečná oprava komunikace – Dlouhé 
12) Dohoda s ČEZ OZ o ukončení smlouvy o poskytnutí finančního daru 
13) Soutěž Vesnice roku 2011 - příprava 
14) Rozpočtová opatření 
15) Zabezpečení přezkoumání hospodaření městyse za rok 2011 
16) Restaurátorské práce – pomníky na Náměstí – posouzení nabídek 
17) Došlá pošta 
18) Různé 
18) Diskuse 
 
K bodu 5-  usnesení ZM č. 36/2011 
ZM schvaluje pronájem pozemku č. 1593/1 o rozloze 57 m2 na dobu 3 let panu Hendryku Janu Van 
de Beltovi za cenu 1000 Kč/rok a pověřuje starostu městyse podpisem příslušné smlouvy. 
 
K bodu 6 – usnesení ZM č. 37/2011 
ZM schvaluje prodej cisternové automobilové stříkačky Š 706 CAS 25 – RTHP, RZ: NA 46-14 obci 
Stvolínky (IČO 00524751) za cenu 50 tis. Kč a pověřuje starostu městyse vypracováním a podpisem 
příslušné smlouvy. 
 
K bodu 7 – usnesení  ZM č. 38/2011 
ZM schvaluje prodej parcely p.p.č. 820/88 (na situačním nákresu označenou A3) manželům 
Kozákovým za celkovou cenu 296 450,-Kč s vyhrazením předkupního práva do doby zahájení 
výstavby a pověřuje starostu městyse podpisem příslušné smlouvy. 
 
K bodu 10  – usnesení  ZM č. 39/2011 
ZM rozhodlo zahájit jednání o odstranění závory u přístupové komunikace na Končinách a pověřuje 
starostu a místostarostu tímto jednáním. Dále rozhodlo řešit další záležitosti spojené s přístupem na 
tuto komunikaci na dalším jednání ZM za přítomnosti pana Bachury, neboť je třeba, aby k nim podal 
bližší vysvětlení. 
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K bodu 11 – usnesení ZM č. 40/2011 
ZM souhlasí s částečnou opravou komunikace na Dlouhém v roce 2011 v celkové výši do 50 tis. Kč, 
včetně. 
 
K bodu 12 – usnesení  ZM č. 41/2011 
ZM schvaluje návrh dohody s firmou ČEZ OZ na ukončení smlouvy o poskytnutí finančního daru od 
této firmy v souvislosti s ukončením jejího záměru provozování větrné farmy v katastru Nového 
Hrádku a pověřuje starostu městyse jejím podpisem. 
          
K bodu 14 – usnesení ZM č. 42/2011 
ZM schvaluje rozpočtová opatření za měsíc květen 2011  
          
K bodu 15 – usnesení ZM č. 43/2011 
ZM schvaluje, aby přezkoumání hospodaření městyse za rok 2011 provedl krajský úřad 
Královéhradeckého kraje a pověřuje starostu městyse podáním příslušné žádosti. 
         
K bodu 16 – usnesení ZM č. 44/2011 
ZM schvaluje předloženou cenovou nabídku pan Roubíčka z Náchoda na restaurátorské práce 
Mariánského sloupu v celkové výši 133 475,- Kč a restaurátorské práce pomníku padlým v celkové 
výši 40 810,- Kč. Pan Roubíček není plátce DPH. Předložené nabídky jsou v souladu s rozpočtem 
projektu „ Kulturní dědictví ctíme, památníky opravíme“.    

  
Informace o některých dalších bodech, projednaných na 8. zasedání ZM:  
 
Bod 8 – do konce července 2011 by mělo být  uskutečněno zasíťování dalších parcel v lokalitě Na 
Farách. Práce dle uzavřených smluv provedou firmy Špelda a Maršálek. Budou též položeny kabely 
pro veřejné osvětlení. Zároveň ČEZ dle vypracovaného projektu udělá elektrické přípojky. Ohledně 
přípojky telefonů byla kontaktována společnost O2.   
  
Bod 9 – Kontrolní orgán KH kraje neshledal při přezkoumání hospodaření městyse za rok 2010 žádné 
nedostatky ani závady. 
 
Bod 13 - Krajská hodnotitelská komise Vesnice roku 2011 nás navštíví dne 21.6.2011 v 9.45 hod.   
 
Bod 17 – s novou úpravou jízdních řádů dojde ke zrušení spoje Dobruška – Nový Hrádek (odjezd 
z Dobrušky v 18.42) a spoje Nový Hrádek – Náchod (odjezd z NH v 19.05) 
 
Bod 18 - Bezplatné získání reprobeden z kina Dobruška a výměna 16 mm projektoru 

- Svoz nebezpečného odpadu 28.5.2011 v 9.10 – 9.35 hod. Pomoc s organizací. 
- Pobíhání psů – stížnosti občanů, tuto problematiku sice řeší vyhláška městyse, ale není 

v silách městyse dohlížet na její dodržování 
- Velos – proběhlo územní řízení na rozšíření provozovny firmy 
- Bezbariérové WC ve škole (cca do 130 tis. Kč) – bude vybudován do konce prázdnin 

  
Zasedání zastupitelstva městyse Nový Hrádek bylo ukončeno v 21.30 hod. 
 
 
 
       ___________________   _____________________ 
   Bc.Zdeněk Drašnar               Vladimír Říha 
            starosta                 místostarosta 


