Zastupitelstvo městyse Nový Hrádek

ZM 11- 25.06.2015

MĚSTYS NOVÝ HRÁDEK
Náměstí 28, 549 22 Nový Hrádek

SOUHRN USNESENÍ
z 11. řádného zasedání zastupitelstva městyse Nový Hrádek konaného dne 25.6. 2015
v kanceláři starosty městyse od 19.00 hod.
K čl. 2.1. – usnesení č. ZM 11 - 82/2015
ZM Nový Hrádek určuje ověřovateli zápisu Ing. Jeronyma Holého a Ing. Radka Světlíka
a zapisovatelem Ing. Miloše Vondřejce.

K čl. 3.1. – usnesení č. ZM 11 - 83/2015
ZM Nový Hrádek schvaluje program jednání zastupitelstva městyse dne 28. 5. 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) Přidělení obecního bytu v čp. 59
6) Prodej části obecního pozemku p.č. 1593/1 v k.ú. Nový Hrádek
7) Nákup pozemků do vlastnictví městyse
8) Majetkoprávní narovnání – pozemky Hradní čp. 66
9) Výpůjčka nebytových prostor – výdejna léků
10) Smlouva o zemědělském pachtu – ukončení dohodou
11) Smlouva o smlouvě budoucí o připojení elektrického zařízení k distribuční soustavě VN s ČEZ
Distribuce
12) Záměr na možné využití pozemku na Šibeníku
13) Schválení zadání Územního plánu Nový Hrádek
14) Zaměstnanec údržby a správy majetku městyse
15) Směrnice k zadávání zakázek malého rozsahu
16) Revitalizace zeleně Nový Hrádek – podání žádosti o dotaci
17) Projektové záměry městyse – informace
18) Odpisový plán hmotného majetku (varného kotle a stravovacího systému) v příspěvkové
organizaci MŠ
19) Žádost o zrušení předkupního práva (p.p.č. 820/8 k.ú. Nový Hrádek)
20) Dodávka elektrické energie pro rok 2016
21) Rozpočtová opatření
22) Došlá pošta
23) Různé
24) Diskuse

K čl. 5.1 – usnesení č. ZM 11-84/2015
ZM Nový Hrádek schvaluje přidělení bytové jednotky č. 8 v budově čp. 59, ulice Náchodská, Nový
Hrádek Mariu Klobučníkovi za měsíční nájemné ve výši 2 000,- Kč s účinností od 1. 9. 2015, na dobu
určitou do 31. 8. 2016 a pověřuje starostu podpisem nájemní smlouvy.

K čl. 6.1 – usnesení č. ZM 11- 85/2015
ZM Nový Hrádek schvaluje prodej části pozemku p.č. 1593/1 o výměře 57 m2 v k.ú. Nový Hrádek
(dle GP č. 633-28/2015 ze dne 07. 04. 2015. se jedná o p.p.č. 1593/7 o výměře 57 m2), za sjednanou
cenu 120 Kč/m2, tedy za celkovou kupní cenu ve výši 6.840,- Kč, žadateli, panu Henriku Janu van de
Beltovi, bytem Náchodská 62, 549 22 Nový Hrádek s tím, že žadatel uhradí náklady na vklad práva do
KN.

K čl. 7.1 – usnesení č. ZM 11- 86/2015
ZM Nový Hrádek schvaluje koupi pozemku p.č. 526/4 o výměře 262 m2 v k.ú. Nový Hrádek, za
sjednanou cenu 30 Kč/m2, tedy za celkovou kupní cenu ve výši 7.860 Kč z vlastnictví Lubora
Hlaváčka, do vlastnictví městyse. Náklady na vklad práva do KN uhradí městys.
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K čl. 7.2 – usnesení č. ZM 11- 87/2015
ZM Nový Hrádek schvaluje přijetí daru pozemku p.č. 526/5 o výměře 265 m2 v k.ú. Nový Hrádek od
Sboru dobrovolných hasičů 549 22 Nový Hrádek. Náklady na vklad práva do KN uhradí městys.

K čl. 8.1. – usnesení č. ZM 11- 88/2015
ZM Nový Hrádek bere na vědomí informace o průběhu jednání v rámci majetkoprávního narovnání
pozemků v Hradní ulici (okolí č.p. 63, 65, 66) a ukládá starostovi v těchto jednáních pokračovat.

K čl. 9.1. – usnesení č. ZM 11- 89/2015
ZM Nový Hrádek, po předchozím zveřejnění záměru, schvaluje výpůjčku 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 s tím, že úhradu nákladů za energie ponese městys. Doba výpůjčky
od 01. 07. 2015 do 31. 12. 2020. ZM ukládá úřadu městyse uzavřít smlouvu o poskytnutí výpůjčky
mezi městysem a Ing. Petrem Drašnarem, IČO 44438818.

K čl. 10.1. – usnesení č. ZM 11- 90/2015
ZM Nový Hrádek schvaluje ukončení Smlouvy o zemědělském pachtu uzavřené dne 31. 1. 2014
s Ing. Jiřím Petrem, Farma Paseky, Spáleniště 49, 518 01 Dobruška, IČO 15041131 dohodou k 30. 09.
2015.

K čl. 11.1 – usnesení č. ZM 11- 91/2015
ZM Nový Hrádek v rámci připravovaného projektu Rozhledna na Šibeníku schvaluje uzavření
Smlouvy č.: 15_SOBSO1_4121095785 o smlouvě budoucí o připojení elektrického zařízení
k distribuční soustavě do napěťové hladiny 35 kV (VN) mezi městysem Nový Hrádek a ČEZ
Distribuce, a.s. Děčín. Zároveň ZM zmocňuje starostu městyse podpisem předmětné smlouvy.

K čl. 12.1 – usnesení č. ZM 11- 92/2015
ZM Nový Hrádek bere na vědomí záměr České fotbalové asociace, Náměstí Lužické 211/15, 408 01
Rumburk, Česká republika (zastoupené jejím presidentem Tomášem Neumannem) vybudovat na
pozemcích p.č. 553/2, 623/1 a 628/1 vše v k.ú. Nový Hrádek, které jsou ve vlastnictví městyse
fotbalgolfové hřiště. ZM ukládá úřadu městyse zveřejnit záměr pronájmu předmětných pozemků,
zároveň starostovi ukládá pokračovat v dalších jednáních s Českou fotbalgolfovou asociací.

K čl. 13.1 – usnesení č. ZM 11- 93/2015
ZM Nový Hrádek schvaluje Zadání Územního plánu Nový Hrádek.

K čl. 14.1 – usnesení č. ZM 11- 94/2015
ZM Nový Hrádek doporučuje starostovi městyse, aby v souladu s platnými právními předpisy a
vypsanou výzvou od 1. září 2015 přijal do pracovního poměru zaměstnance údržby a správy majetku
městyse pana Dalibora Možného.

K čl. 15.1 – usnesení č. ZM 11- 95/2015
ZM Nový Hrádek schvaluje Směrnici k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu, která je závazná
pro členy zastupitelstva městyse a pro všechny zaměstnance úřadu městyse, kteří se podílí na zadávání
veřejných zakázek, a to s účinností od 1.7.2015.

K čl. 16.1 – usnesení č. ZM 11- 96/2015
ZM Nový Hrádek bere na vědomí podání žádosti o dotaci z Ministerstva životního prostředí – Státního
fondu životního prostředí ČR v rámci 66. výzvy Operačního programu životní prostředí, prioritní osa
6, oblast 6.5 na realizaci projektu „Revitalizace zeleně Nový Hrádek“. Projekt se týká plánované
revitalizace zeleně na místním hřbitově a odborného ošetření dalších stromů v majetku městyse.
Celkové výdaje projektu činí 501.290,- Kč vč. DPH, z toho vlastní podíl městyse činí 125.322,- Kč
(25% z celkové částky). V případě přidělení dotace ZM schvaluje její přijetí a pověřuje starostu
podpisem příslušných smluv a dokumentů.

K čl. 17.1 – usnesení č. ZM 11- 97/2015
ZM Nový Hrádek bere na vědomí předběžné stanovení projektových záměrů, které vzešlo z ankety
mezi zastupiteli (Rozpracované projekty zde nejsou zahrnuty). Každý zastupitel stanovil pořadí od 1
do 12. Čím nižší počet bodů, tím větší důležitost zastupitelé záměru přikládají. Upřesnění bude
provedeno na základě vypracovaného strategického plánu.
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Pořadí
1.
2.
3.
4.
5-6.
5-6.
7.
8.
9.
10-11.
10-11.
12.
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Název projektového záměru
ČOV ZŠ + č.p. 59 + č.p. 123
Dětské hřiště u MŠ
Místo pro sběr tříděného odpadu
Změna vytápění ZŠ
Rozšíření hasičské zbrojnice
Nákup drobné komunální techniky
Společenský dům (Hradní – Detecha)
Modernizace bytového domu č.p. 59
Výměna oken, dveří na úřadu městyse
Rozšíření kapacity MŠ
Úprava dílen + šaten v ZŠ
Naučná stezka v okolí NH
Modernizace č.p. 123
Úprava veřejných prostor
Oprava havarijního stavu mostu u MBÚ

Součet
37
54
63
70
72
72
73
83
85
90
90
98

K čl. 18.1 – usnesení č. ZM 11- 98/2015
ZM Nový Hrádek v souvislosti se změnou metodiky o účtování hmotného a nehmotného majetku
schvaluje Odpisové plány hmotného majetku (elektrického kotle a stravovacího systému)
v příspěvkové organizaci MŠ, které jsou přílohou zápisu pod č. ZM 11 – 98/2015.

K čl. 19.1 – usnesení č. ZM 11- 99/2015
ZM Nový Hrádek schvaluje zrušení předkupního práva na p.p.č. 820/8 dle KN o výměře 881 m2,
zapsané na listu vlastnictví č. 975 pro obec Nový Hrádek a katastrální území Nový Hrádek a pověřuje
starostu podpisem Smlouvy o zániku předkupního práva..

K čl. 20.1 – usnesení č. ZM 11- 100/2015
ZM Nový Hrádek schvaluje uzavření Smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny se
společností Amper Market, a.s., Antala Staška 1076/33a, 140 00 Praha 4, IČO: 24128376, DIČ:
CZ24128376 a pověřuje starostu jejím podpisem. Cena ve smlouvě je stanovena dle individuální
cenové nabídky ze dne 8. 6. 2015. Smlouva je sjednána na dobu určitou od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2016.
V případě neuzavření smlouvy ze strany dodavatele ZM Nový Hrádek schvaluje s DSO Region
Novoměstsko se sídlem náměstí Republiky 6, 549 01 Nové Město nad Metují uzavření Smlouvy o
společném postupu zadavatelů při centralizovaném zadávání a o zmocnění centrálního zadavatele a
pověřuje starostu jejím podpisem.

K čl. 21.1. – usnesení č. ZM 11- 101/2015
ZM Nový Hrádek bere na vědomí a schvaluje rozpočtová opatření, která jsou přílohou zápisu pod
č. ZM 11 – 101/2015.

Zasedání Zastupitelstva městyse Nový Hrádek bylo ukončeno ve 21,34 hod.

___________________

_____________________

Bc. Zdeněk Drašnar
starosta

Ing. Pavel Sobotka
místostarosta

Strana - 3 - (celkem 3)

