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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 12. řádného zasedání zastupitelstva městyse konaného dne 7. 11. 2019  

v kanceláři starosty městyse od 19.00 hod. 
                                                       

 
 

 

K čl. 2.1. – usnesení č. ZM 12 - 125/2019 
ZM Nový Hrádek určuje ověřovateli zápisu Květoslavu Špreňarovou a Václava Suchánka 

a zapisovatelem Ing. Miloše Vondřejce. 
 

 

K čl. 3.1. – usnesení č. ZM 12 - 126/2019 
ZM Nový Hrádek schvaluje program jednání zastupitelstva městyse dne 7. 11. 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) Návrh rozpočtu 2020 

6) Inventarizace majetku k 31. 12. 2019 - jmenování inventarizační komise 

7) Zprávy kontrolního a finančního výboru 

8) Provoz kina 2020 

9) Zimní údržba 2019 – 2020 

10) Kulturní akce listopad, prosinec 2019 

11) Obecní byty 

12) Oprava hřbitovní zdi – dofinancování 

13) Škoda Auto – projekt dopravní bezpečnosti 

14) Cyklostezka Dlouhé – administrace zadávacího řízení veřejné zakázky 

15) ČEZ Distribuce, a.s. – Smlouva o zřízení věcného břemene 

16) Mimořádná odměna pro uvolněného starostu městyse 

17) Rozpočtová opatření 

18) Došlá pošta 

19) Různé 

20) Diskuse 
 

 

K čl. 5.1. – usnesení č. ZM 12 - 127/2018 
ZM Nový Hrádek bere na vědomí návrh rozpočtu na rok 2020 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 12 - 128/2019 
ZM Nový Hrádek bere na vědomí jmenování inventarizační komise pro provedení inventarizace 

majetku ve vlastnictví městyse k 31. 12. 2019. 
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K čl. 7.1. – usnesení č. ZM 12 - 129/2019 
ZM Nový Hrádek bere na vědomí zápis kontrolního výboru ze dne 7. 11. 2019 týkající se kontroly 

plnění usnesení a dalších podnětů v článku diskuse, v souladu s pravomocí kontrolní činností dle 

zákona č. 128/2000 Sb. o obcích. Déle ZM Nový Hrádek bere na vědomí zápis finančního výboru ze 

dne 30. 10. 2019 

 
 

K čl. 8.1. – usnesení č. ZM 12 - 130/2019 
ZM Nový Hrádek schvaluje provoz kina v roce 2020 v tomto rozsahu: květen – červen 2 filmy za 

měsíc, červenec – srpen každý týden 1 film, září a říjen 2 filmy za měsíc, zbylé měsíce 1 film za 

měsíc. Program kina bude předem konzultován s úřadem městyse. V ojedinělých případech lze 

frekvenci promítání zvýšit dle dohody s vedením městyse. Promítacím dnem bude pátek nebo sobota.  

 

 

K čl. 9.1. – usnesení č. ZM 12 - 131/2019 
Zastupitelstvo městyse Nový Hrádek pro zajištění zimní údržby místních komunikací na Novém 

Hrádku v období 2019-2020 schvaluje uzavření smlouvy s panem Jaroslavem Linhartem za cenu 

700, Kč/ 1 hodinu (cena je konečná, není plátcem DPH). ZM Nový Hrádek, dále schvaluje uzavření 

smlouvy s ÚS KHK. Zastupitelstvo městyse Nový Hrádek zároveň schvaluje uzavření Dohody o 

provedení práce s panem Václavem Grulichem na zajištění údržby komunikace v části Nového 

Hrádku – Doly.  

 
 

K čl. 10.1. – usnesení č. ZM 12 - 132/2019 
Zastupitelstvo městyse Nový Hrádek bere na vědomí kulturní a společenské akce, které se uskuteční 

v listopadu a prosinci:  

17.11. Podzimní setkání seniorů 

29.11.  Mikulášská nadílka na hasičském cvičišti 

01.12.  Rozsvícení vánočního stromu 

14.12.  Vánoční koncert (ZŠ, MŠ, Farní sbor) v kině 

14.12. Vánoční koncert Standy Hložka v kině 

23.12. Vánoční troubení na náměstí 

24.12. Půlnoční mše v kostele sv. Petra a Pavla 

 
 

K čl. 11.1. – usnesení č. ZM 12 - 133/2019 
ZM Nový Hrádek souhlasí s prodloužením nájemní smlouvy bytové jednotky v č.p. 123 v ulici 

Rokolská panu Tomáši Tölgovi do 31. 12. 2021 za stávajících podmínek. 

 
 

K čl. 11.2. – usnesení č. ZM 12 - 134/2019 
ZM Nový Hrádek souhlasí s prodloužením nájemní smlouvy bytové jednotky v č.p. 59 v ulici 

Náchodská panu Martinu Grossovi do 31. 12. 2021 za stávajících podmínek. 

 
 

K čl. 12.1. – usnesení č. ZM 12- 135/2019 
Zastupitelstvo městyse Nový Hrádek bere na vědomí záměr Římskokatolické farnosti sv. Petra a Pavla 

pokračovat v opravě hřbitovní zdi. Rozsah prací bude závislý na výši získané dotace. 
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K čl. 13.1. – usnesení č. ZM 12 - 136/2019 
Zastupitelstvo městyse Nový Hrádek bere na vědomí možnost získání grantu na zvýšení dopravní 

bezpečnosti v obci od firmy Škoda Auto a.s. a ukládá starostovi zpracovat a podat příslušnou žádost. 

 

 

K čl. 14.1. – usnesení č. ZM 12 - 137/2019 
ZM Nový Hrádek schvaluje zadání zakázky na Organizaci veřejné zakázky malého rozsahu v rámci 

projektu „Zlepšení dostupnosti a obnova kulturních atraktivit v oblasti polsko-českého pohraničí“ – 

INTERREG V-A ČR-Polsko (Cyklostezka Dlouhé) Ing. Janu Tomkovi, Zahradní 30, 542 34 Malé 

Svatoňovice, IČO: 62023373 za nabídnutou cenu do výše 16.500,- Kč bez DPH.  
 
 

K čl. 15.1. – usnesení č. ZM 12 - 138/2019 
ZM Nový Hrádek souhlasí s uzavřením Smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti IV-12-

2017594/VB/2 s fy. ČEZ Distribuce, a.s., IČO 24729035, název akce: Nový Hrádek, p.č. 309/1- kNN, 

spočívající v právu zřizování a kabelového vedení NN spočívající k zajištění strpění umístění, zřízení 

a provozování zařízení distribuční soustavy, pro ČEZ Distribuce, a.s., v pozemku ve vlastnictví 

městyse p.č. 1636 v k.ú. Nový Hrádek, za nabídnutou cenu 1.000,- Kč bez DPH s tím, že věcné 

břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou. Rozsah věcného břemene je vymezen geometrickým plánem 

č. 679-12441/2018  (plocha 5 m2). Náklady na vklad práva do KN uhradí ČEZ Distribuce, a.s. 

 

 

K čl. 16.1. – usnesení č. ZM 12 - 139/2019 
V souladu s § 76 zákona č. 128/2000 Sb., ZM Nový Hrádek schvaluje poskytnutí mimořádné odměny 

starostovi městyse panu Bc. Zdeňku Drašnarovi za rok 2019 ve výši jednonásobku odměny 

zastupitele. Odměna se poskytuje za mimořádný rozsah výkonu přípravy a vedení investičních akcí 

(např. rekonstrukce školy, přístavba školky, příprava rozhledny a IC atd.), dále za přípravu účasti 

v soutěži Vesnice roku 2019 a zastupování městyse při předsednictví MAS Pohoda venkova. 

 
 

K čl. 17.1. – usnesení č. ZM 12 - 140/2019 
Zastupitelstvo městyse Nový Hrádek bere na vědomí a schvaluje rozpočtová opatření, která jsou 

přílohou zápisu pod č. ZM 12 – 140/2019.  

           

 
Zasedání zastupitelstva městyse Nový Hrádek bylo ukončeno ve 20:55 hod. 

 
 

 

 

 

-------------------------------------------   ------------------------------------------  

               Bc. Zdeněk Drašnar        Ing. Pavel Sobotka 

            starosta                          místostarosta 

 


