Zastupitelstvo městyse Nový Hrádek

ZM 12- 20.08.2015

MĚSTYS NOVÝ HRÁDEK
Náměstí 28, 549 22 Nový Hrádek

SOUHRN USNESENÍ
z 12. řádného zasedání zastupitelstva městyse Nový Hrádek konaného dne 20.8. 2015 v kanceláři
starosty městyse od 19.00 hod.
K čl. 2.1. – usnesení č. ZM 12 - 102/2015
ZM Nový Hrádek určuje ověřovateli zápisu Mgr. Marcelu Havrdovou a Ing. Jiřího Hlaváčka a zapisovatelem
Ing. Miloše Vondřejce.
K čl. 3.1. – usnesení č. ZM 12 - 103/2015
ZM Nový Hrádek schvaluje program jednání zastupitelstva městyse dne 20. 8. 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) Žádost o odkoupení pozemku a zrušení podmínky předkupního práva
6) Rozhledna na Šibeníku
– dodatek Smlouvy o dílo č. 3
– žádost o dělení pozemku
7) Obecní byt v č.p. 59 – prodloužení nájemní smlouvy
8) Opravy a dokončení místních komunikací – výběr dodavatele
9) Oprava a doplnění vybavení víceúčelového hřiště pro veřejnost – výběr dodavatele
10) Revitalizace zeleně Nový Hrádek – další postup v rámci dotace ze SFŽP
11) Obnova Ukřižování Izidor včetně úpravy nejbližšího prostranství – přijetí dotace z MMR
12) Zájmová práce se žáky mimo vyučování - smlouva o poskytnutí dotace
13) Rozpočtová opatření
14) Došlá pošta
15) Různé
16) Diskuse
K čl. 5.1 – usnesení č. ZM 12- 104/2015
ZM Nový Hrádek schvaluje prodej pozemku p.p.č. 820/98 o výměře 1445 m2 (označený jako A9) v k.ú. Nový
Hrádek, za sjednanou cenu 350 Kč/m2, tedy za celkovou kupní cenu ve výši 505.750 Kč, žadatelům, Petru Krulichovi,
bytem Lidická 182, 547 01 Náchod a Lence Pošepné, bytem 549 46 Horní Radechová 61, do jejich podílového
spoluvlastnictví.
K čl. 5.2 – usnesení č. ZM 12- 105/2015
ZM Nový Hrádek schvaluje zrušení podmínky předkupního práva, které bylo zřízeno na základě usnesení ZM č. 3084/2013 ze dne 22.8.2013, na doposud neprodané pozemkové parcely v lokalitě Na Farách, které jsou určeny
k výstavbě RD (týká se i případů neuzavřených smluv).
K čl. 5.3 – usnesení č. ZM 12- 106/2015
ZM Nový Hrádek ukládá úřadu městyse zveřejnit záměr prodat tyto nemovitosti v lokalitě Na Farách:
1) Pozemky: p.p.č. 820/89 o výměře 943 m2 (označený jako „B1“), p.p.č. 820/91 o výměře 1128 m2 (označený jako
„B2“), p.p.č. 820/92 o výměře 956 m2 (označený jako „B3“), p.p.č. 820/100 o výměře 810 m2 (označený jako „B4“),
p.p.č. 820/12 o výměře 1101 m2 (označený jako „B5“), p.p.č. 820/17 o výměře 1154 m2 (označený jako „B6“), p.p.č.
820/11 o výměře 973 m2 (označený jako „A5“), p.p.č. 820/90 o výměře 803 m2 (označený jako „A4“) a p.p.č. 820/96 o
výměře 1216 m2 (označený jako „A6“), vše v k.ú. Nový Hrádek za těchto podmínek: a) městys si vyhrazuje možnost
odstoupit od záměru městyse prodat pozemkové parcely, b) zasíťování pozemků bude zrealizováno nejpozději do
31.12.2018 a c) za 1 m2 pozemkové parcely cena 350 Kč/m2.
2) Pozemek, který je již zasíťovaný, za stejných výše uvedených podmínek kromě podmínky zasíťování: p.p.č. 820/93
o výměře 897 m2 (označený jako „A1“) v k.ú. Nový Hrádek
K čl. 6.1. – usnesení č. ZM 12- 107/2015
ZM Nový Hrádek schvaluje uzavření Dodatku č. 3 ke Smlouvě o dílo, která byla uzavřena dne 14. 1. 2015 mezi
městysem Nový Hrádek a firmou ABM architekti a pověřuje starostu jeho podpisem.
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K čl. 6.2 – usnesení č. ZM 12- 108/2015
ZM Nový Hrádek v souvislosti s plánovanou výstavbou rozhledny na Šibeníku schvaluje dělení pozemku p.č. 628/1
v k.ú. Nový Hrádek (vyčlenění samostatných parcel pro plánovanou rozhlednu, zázemí a parkoviště).
K čl. 7.1 – usnesení č. ZM 12- 109/2015
ZM Nový Hrádek souhlasí s prodloužením nájemní smlouvy bytové jednotky č. 59/9 v bytovém domě čp. 59 na
pozemku st.p.č. 332 v k.ú. Nový Hrádek panu Zdeňku Lehkému do 30. 9. 2016.
K čl. 8.1. – usnesení č. ZM 12- 110/2015
ZM Nový Hrádek schvaluje zadání zakázky na akci Oprava místní komunikace Klainova firmě STRABAG a.s.,
Odštěpný závod Ostrava, oblast Západ, Kladská 1082, 500 03 Hradec Králové, IČO: 608 38 744, DIČ: CZ 608 38 744
za nabídnutou cenu do výše 158.049,- Kč bez DPH a ukládá starostovi zajistit realizaci této akce.
K čl. 8.2. – usnesení č. ZM 12- 111/2015
ZM Nový Hrádek schvaluje zadání zakázky na akci Dokončení komunikace Pod Vodojemem firmě STRABAG a.s.,
Odštěpný závod Ostrava, oblast Západ, Kladská 1082, 500 03 Hradec Králové, IČO: 608 38 744, DIČ: CZ 608 38 744
za nabídnutou cenu do výše 479.642,- Kč bez DPH a ukládá starostovi zajistit realizaci této akce.
K čl. 8.3. – usnesení č. ZM 12- 112/2015
ZM Nový Hrádek schvaluje zadání zakázky na akci Oprava chodníku u kostela sv. Petra a Pavla firmě ŠPELDA s.r.o.,
PROVÁDĚNÍ DOPRAVNÍCH STAVEB, Říkov 82, 552 03 Česká Skalice, IČO: 288 00 125, DIČ: CZ 288 00 125 za
nabídnutou cenu do výše 195.828,- Kč bez DPH a ukládá starostovi zajistit realizaci této akce.
K čl. 9.1. – usnesení č. ZM 12- 113/2015
ZM Nový Hrádek schvaluje zadání zakázky na akci Oprava a doplnění vybavení víceúčelového hřiště pro veřejnost –
výběr dodavatele ochranných sítí firmě TECHNIKA ROKYTNICE s.r.o., Zahradní 25, 517 61 Rokytnice v Orlických
horách, IČO: 601 11 372, DIČ: CZ 60111372 za nabídnutou cenu do výše 43.065,- Kč bez DPH a ukládá starostovi
zajistit realizaci této akce.
K čl. 9.2. – usnesení č. ZM 12- 114/2015
ZM Nový Hrádek schvaluje zadání zakázky na akci Oprava a doplnění vybavení víceúčelového hřiště pro veřejnost –
výběr dodavatele mobilního zakrytí pískového doskočiště firmě Aleš Kaválek – CRANE, Klopotovská 1022, 549 01
Nové Město nad Metují, IČO: 110 48 930, DIČ: CZ 6810090518 za nabídnutou cenu do výše 61.983,- Kč bez DPH a
ukládá starostovi zajistit realizaci této akce.
K čl. 10.1. – usnesení č. ZM 12- 115/2015
ZM Nový Hrádek bere na vědomí zveřejnění Výzvy k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na akci
„Revitalizace zeleně Nový Hrádek“ a schvaluje ustanovení hodnotící komise ve složení Bc. Zdeněk Drašnar – starosta
městyse, Květoslava Špreňarová – pracovnice Úřadu městyse, Kateřina Sinkoviczová, Dis. – zpracovatel části
projektové dokumentace. Výběr dodavatele bude projednán a schválen na příštím zasedání ZM 10. 9. 2015.
K čl. 11.1 – usnesení č. ZM 12- 116/2015
ZM Nový Hrádek schvaluje přijetí dotace z Ministerstva pro místní rozvoj v rámci podprogramu Podpora obnovy
a rozvoje venkova, dotační titul 4 na akci „Obnova Ukřižování Izidor Nový Hrádek“. Celkové výdaje projektu činí
78.214,- Kč vč. DPH, z toho schválená dotace činí 54.700,- Kč a vlastní podíl městyse je 23.514 Kč. ZM pověřuje
starostu podpisem příslušných smluv a dokumentů a ukládá mu zajistit realizaci této akce. Výběr dodavatele bude
projednán a schválen na příštím zasedání ZM 10. 9. 2015.
K čl. 12.1 – usnesení č. ZM 12- 117/2015
ZM Nový Hrádek schvaluje přijetí dotace z rozpočtu Královéhradeckého kraje ve výši 13.000,- Kč pro příspěvkovou
organizaci Základní školu, Nový Hrádek, okres Náchod na financování výdajů vynaložených při realizaci projektu
s názvem „Po vyučování ve škole“. Zároveň pověřuje starostu podpisem příslušné smlouvy s Královéhradeckým
krajem.
K čl. 13.1. – usnesení č. ZM 12- 118/2015
ZM Nový Hrádek bere na vědomí a schvaluje rozpočtová opatření, která jsou přílohou zápisu pod č. ZM 12 –
118/2015.

Zasedání Zastupitelstva městyse Nový Hrádek bylo ukončeno ve 21,25 hod.

___________________

_____________________

Bc. Zdeněk Drašnar
starosta

Ing. Pavel Sobotka
místostarosta
Strana - 2 - (celkem 2)

