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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 konaného dne 30. 05. 2019  

v kanceláři starosty městyse od 19.00 hod. 
 

 
 

K čl. 2.1. – usnesení č. ZM 8 - 82/2019 

ZM Nový Hrádek určuje ověřovateli zápisu Mgr. Lenku Dudáškovou a Ing. Jeronyma Holého 

a zapisovatelem Ing. Miloše Vondřejce. 
 

 

 
 

K čl. 3.1. – usnesení č. ZM 8 - 83/2019 

ZM Nový Hrádek schvaluje program jednání zastupitelstva městyse dne 30. 5. 2019 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) Schválení účetních závěrek městyse a příspěvkových organizací 

6) Závěrečný účet městyse za rok 2018 

7) Prodej bytových jednotek v č.p. 300 

8) Zajišťování knihovnických služeb v městysu 

9) Informace o přípravě a průběhu investičních akcí 

9.1 Nový Hrádek – přístavba MŠ Nový Hrádek. Sdělení o poskytnutí dotace a Registrace akce. 

9.2 Nový Hrádek – přístavba MŠ Nový Hrádek. Zajištění finančních prostředků z rozpočtu 

městyse.  

9.3. Hravá zahrada Mateřské školy Nový Hrádek (Přírodní zahrada při MŠ Nový Hrádek, Nový 

Hrádek, okres Náchod) – výběr dodavatele 

9.4. Smlouva číslo Z_S14_12_8120070255 o smlouvě budoucí o realizaci přeložky distribučního 

zařízení určeného k dodávce elektrické energie (cyklostezka Dlouhé – Lewin Klodzki) 

9.5. Smlouva o připojení odběrného elektrického zařízení k distribuční soustavě do napěťové 

hladiny 0,4 kV (NN) číslo 19_SOP_01_4121531928 

9.6. Cyklostezka Dlouhé – Lewin Klodzki, předfinancování projektu 

10) Rozpočtová opatření 

11) Došlá pošta 

12) Různé 

13) Diskuse 
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K čl. 5.1. – usnesení č. ZM 8 - 84/2019 

ZM Nový Hrádek schvaluje účetní závěrku městyse Nový Hrádek za rok 2018. 

 
 

K čl. 5.2. – usnesení č. ZM 8 - 85/2019 

ZM Nový Hrádek schvaluje účetní závěrku Mateřské školy Nový Hrádek. Zároveň v souladu s § 30 

a § 32 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších 

předpisů, schvaluje rozdělení hospodářského výsledku MŠ za rok 2018 ve výši 14 434,34 Kč a to 

následovně: 0,- Kč do fondu odměn a 14 434,34,- Kč do rezervního fondu. 
 

 

K čl. 5.3. – usnesení č. ZM 8 - 86/2019 

ZM Nový Hrádek schvaluje účetní závěrku Základní školy, Nový Hrádek, okres Náchod. Zároveň 

v souladu s § 30 a § 32 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve 

znění pozdějších předpisů, schvaluje rozdělení hospodářského výsledku ZŠ za rok 2018 ve výši 

9 642,40 Kč a to následovně: 0 Kč do fondu odměn a 9 642,40 Kč do rezervního fondu. 
 

K čl. 6.1. – usnesení č. ZM 8 - 87/2019 

ZM Nový Hrádek schvaluje závěrečný účet městyse Nový Hrádek za rok 2018 s vyjádřením souhlasu 

s celoročním hospodařením bez výhrad. 

   
K čl. 7.1. – usnesení č. ZM 8 - 88/2019 

Zastupitelstvo městyse Nový Hrádek schvaluje prodej jednotky č. 300/3 se způsobem využití 

byt, vymezenou v pozemku označeném jako stavební parcela č. 365, jehož součástí je budova čp. 

300, včetně podílu o velikosti 856/6145 na společných částech nemovité věci, a to pozemku 

označeném jako stavební parcela č. 365, jehož součástí je budova čp. 300, vše v katastrálním území 

Nový Hrádek, za celkovou kupní cenu ve výši 1 Kč, manželům Mgr. Magdaléně Černé, nar. 

12.03.1971 a Janu Černému, nar. 03.08.1971, oba bytem Náchodská 300, 549 22 Nový Hrádek s tím, 

že náklady za vklad do KN uhradí kupující tedy manželé Mgr. Magdaléna Černá a Jan Černý. 

Odchylka ceny sjednané ve výši 1 Kč od ceny obvyklé, která v těchto případech by byla stanovena dle 

ceny úřední dle znaleckého posudku, je způsobena závazkem mezi městysem Nový Hrádek a 

manželi Mgr. Magdalénou Černou a Janem Černým, vyplývající ze smlouvy o vybudování uvedené 

bytové jednotky mezi městysem a manželi Černými ze dne 12.03.1997, včetně dodatku č. 1 ze dne 

17.10.2001, kteří se finančně spolupodíleli v rámci svých finančních prostředků na vybudování 

uvedené bytové jednotky 

 
 

K čl. 7.2. – usnesení č. ZM 8 - 89/2019 

Zastupitelstvo městyse Nový Hrádek schvaluje prodej jednotky č. 300/5 se způsobem využití 

byt, vymezenou v pozemku označeném jako stavební parcela č. 365, jehož součástí je budova čp. 

300, včetně podílu o velikosti 1118/6145 na společných částech nemovité věci, a to pozemku 

označeném jako stavební parcela č. 365, jehož součástí je budova čp. 300, vše v katastrálním území 

Nový Hrádek, za celkovou kupní cenu ve výši 1 Kč, manželům Miloši Vaňkovi, nar. 30.07.1972 a 

Markétě Vaňkové, nar. 27.03.1975, oba bytem Náchodská 300, 549 22 Nový Hrádek s tím, že náklady 

za vklad do KN uhradí kupující tedy manželé Miloš Vaněk a Markéta Vaňková. Odchylka ceny 

sjednané ve výši 1 Kč od ceny obvyklé, která v těchto případech by byla stanovena dle ceny úřední dle 

znaleckého posudku, je způsobena závazkem mezi městysem Nový Hrádek a manželi Milošem 

Vaňkem a Markétou Vaňkovou, vyplývající ze smlouvy o vybudování předmětu převodu mezi 

prodávajícím a kupujícími ze dne 12.12.1996, včetně dodatku č. 1 ze dne 17.10.2001 a dále dle 

inominátní smlouvy ve věci pronájmu a předpokládaného převodu předmětu převodu mezi 

prodávajícím a kupujícími ze dne 05.06.2006, mezi městysem a manželi Vaňkovými, kteří se finančně 

spolupodíleli v rámci svých finančních prostředků na vybudování uvedené bytové jednotky. 
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K čl. 7.3. – usnesení č. ZM 8 - 90/2019 

Zastupitelstvo městyse Nový Hrádek schvaluje prodej jednotky č. 300/4 se způsobem využití 

byt, vymezenou v pozemku označeném jako stavební parcela č. 365, jehož součástí je budova čp. 

300, včetně podílu o velikosti 998/6145 na společných částech nemovité věci, a to pozemku 

označeném jako stavební parcela č. 365, jehož součástí je budova čp. 300, vše v katastrálním území 

Nový Hrádek, za celkovou kupní cenu ve výši 1 Kč, manželům Vlastimilu Hrubému, nar. 03.06.1981 

a Vlastě Hrubé, nar. 19.03.1977, oba bytem Náchodská 300, 549 22 Nový Hrádek s tím, že náklady za 

vklad do KN uhradí kupující tedy manželé Vlastimil Hrubý a Vlasta Hrubá. Odchylka ceny sjednané 

ve výši 1 Kč od ceny obvyklé, která v těchto případech by byla stanovena dle ceny úřední dle 

znaleckého posudku, je způsobena závazkem mezi městysem Nový Hrádek a manželi Vlastimilem 

Hrubým a Vlastou Hrubou, vyplývající ze smlouvy o příspěvku na vybudování uvedeného bytu a 

smlouvy o budoucí kupní smlouvě ze dne 23.06.2005 mezi městysem a manželi Hrubými, a dále dle 

inominátní smlouvy ve věci pronájmu a předpokládaného převodu předmětu převodu mezi městysem 

a manželi Hrubými ze dne 18.06.2009, kteří se finančně spolupodíleli v rámci svých finančních 

prostředků na vybudování uvedené bytové jednotky. 

 
 

K čl. 8.1. – usnesení č. ZM 8 - 91/2019 

ZM Nový Hrádek schvaluje poskytnutí finančního daru ve výši 25.000,- 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. 9.1 – usnesení č. ZM 8 - 92/2019 

ZM Nový Hrádek bere na vědomí „Sdělení o poskytnutí dotace“ (Č.j. MF-8066/2019/1201-3) a 

„Registraci akce“ na projekt „Nový Hrádek – přístavba MŠ Nový Hrádek“ od poskytovatele dotace 

Ministerstva financí ČR ze státního rozpočtu – kapitoly Všeobecná pokladní správa (VPS), v rámci 

programu 298 22 a výzvy VPS – 228–000 Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny 

regionálního školství v působnosti obcí. Výše přidělené dotace na rok 2019 činí 18 236 523,00 Kč. 

 

K čl. 9.2 – usnesení č. ZM 8 - 93/2019 

ZM Nový Hrádek schvaluje finanční prostředky ve výši 2 605 218,00 Kč z rozpočtu městyse Nový 

Hrádek, které tvoří povinnou výši spoluúčasti na projektu „Nový Hrádek – přístavba MŠ Nový 

Hrádek“ financovaného v rámci programu 298 22 a výzvy VPS – 228-000. 

 

K čl. 9.3 – usnesení č. ZM 8 - 94/2019 

ZM Nový Hrádek bere na vědomí výsledek veřejné zakázky „Hravá zahrada Mateřské školy Nový 

Hrádek (Přírodní zahrada při MŠ Nový Hrádek, Nový Hrádek, okres Náchod)“. Zároveň ZM Nový 

Hrádek schvaluje uzavření Smlouvy o dílo s firmou Hybaj s.r.o., Myslbekova 403/21, 741 01 Nový 

Jičín, IČ: 28633474 týkající se výše uvedené zakázky za cenu 2.107.775,81 Kč bez DPH a pověřuje 

starostu podpisem předmětné smlouvy.  

 

K čl. 9.4 – usnesení č. ZM 8 - 95/2019 

ZM Nový Hrádek v rámci připravovaného projektu cyklostezky Dlouhé – Lewin Klodzki schvaluje 

uzavření Smlouvy č.: Z_S14_12_8120070255 o smlouvě budoucí o realizaci přeložky distribučního 

zařízení určeného k dodávce elektrické energie mezi městysem Nový Hrádek a ČEZ Distribuce, a.s. 

Děčín. Předběžný odhad celkových realizačních nákladů přeložky činí 267 000,- Kč bez DPH. 

Zároveň ZM zmocňuje starostu městyse podpisem předmětné smlouvy.  
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K čl. 9.5 – usnesení č. ZM 8 - 96/2019 

ZM Nový Hrádek v rámci připravovaného projektu přístavby MŠ schvaluje uzavření Smlouvy o 

připojení odběrného elektrického zařízení k distribuční soustavě do napěťové hladiny 0,4 kV (NN) 

číslo 19_SOP_01_4121531928 mezi městysem Nový Hrádek a ČEZ Distribuce, a.s. Děčín. Podíl 

městyse na nákladech činí 20 000,- Kč. Zároveň ZM zmocňuje starostu městyse podpisem předmětné 

smlouvy.  

 

K čl. 9.6 – usnesení č. ZM 8 - 97/2019 

ZM Nový Hrádek schvaluje částku 230 220 EUR na předfinancování projektu „Zlepšení dostupnosti a 

obnova kulturních atraktivit v oblasti polsko-českého pohraničí, reg. č.: 

CZ.11.2.45/0.0/0.0/18_029/0001779“ (cyklostezka Dlouhé – Lewin Klodzki) z rozpočtu městyse a 

částku 23 022 EUR na spolufinancování projektu včetně úhrady 100% nezpůsobilých výdajů z 

rozpočtu obce. 

 

K čl. 10.1. – usnesení č. ZM 8 - 98/2019 

Zastupitelstvo městyse Nový Hrádek bere na vědomí a schvaluje rozpočtová opatření, která jsou 

přílohou zápisu pod č. ZM 8 – 98/2019.  

           
Zasedání zastupitelstva městyse Nový Hrádek bylo ukončeno ve 20:50 hod. 
 
 

 

 

 

     ___________________________             _________________________ 

       

               Bc. Zdeněk Drašnar        Ing. Pavel Sobotka 

            starosta                          místostarosta 

 


