Zastupitelstvo městyse Nový Hrádek

ZM 19- 30.03.2016

MĚSTYS NOVÝ HRÁDEK
Náměstí 28, 549 22 Nový Hrádek

SOUHRN USNESENÍ
z 19. řádného zasedání zastupitelstva městyse Nový Hrádek konaného dne 30.03.2016
v kanceláři starosty městyse od 19 hod.

K čl. 2.1. – usnesení č. ZM 19 - 209/2016
ZM Nový Hrádek určuje ověřovateli zápisu Davida Beka a Ing. Jiřího Hlaváčka a zapisovatelem
Ing. Miloše Vondřejce.

K čl. 3.1. – usnesení č. ZM 19 - 210/2016
ZM Nový Hrádek schvaluje program jednání zastupitelstva městyse dne 29. 3. 2016 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. Transformační stanice Šibeník – výběr dodavatele
6. Veřejné osvětlení Bukovec – výběr dodavatele
7. Územní plán – dotace z MMR
8. Bezdrátový rozhlas – možnost dotace z OPŽP
9. Strategický plán městyse – analytická část
10. Komplexní pozemkové úpravy – příprava podkladů
11. 1. Nový MOTO Hrádek – informace o připravované akci
12. Veřejné osvětlení Bukovec – přijetí dotace
13. Infrastruktura Na Farách – zadávací dokumentace
14. Rozhledna na Šibeníku
- Podpis partnerské dohody Hřebenovka
- Rozpočet projektu
15. Žádost o odkoupení pozemku
16. Vesnice roku 2016 – přihlášení do soutěže
17. Rozpočtová opatření
18. Došlá pošta
19. Různé
20. Diskuse

K čl. 5.1. – usnesení č. ZM 19- 211/2016
Zastupitelstvo městyse Nový Hrádek schvaluje zadání zakázky na provedení akce „Nový Hrádek –
Šibeník, Transformační stanice TSB 35/0,4Kv – do 400kVA“ firmě Enegomontáže Votroubek s.r.o.,
Strojnická 1646, 516 01 Rychnov nad Kněžnou, DIČ: CZ28791274 za nabídkovou cenu do 296 000,Kč bez DPH. ZM zároveň starostovi ukládá zajistit realizaci této akce.

K čl. 6.1. – usnesení č. ZM 19- 212/2016
Zastupitelstvo městyse Nový Hrádek schvaluje zadání zakázky na provedení akce „Rekonstrukce VO
ul. Bukovecká a okolí, Nový Hrádek“ firmě ELEKTRO-COMP spol. s.r.o., Maloskalická 68, 552 03
Česká Skalice, DIČ: CZ15032060 za nabídkovou cenu do 839 133,- Kč bez DPH. ZM zároveň
starostovi ukládá zajistit realizaci této akce

Strana - 1 - (celkem 3)

Zastupitelstvo městyse Nový Hrádek

ZM 19- 30.03.2016

K čl. 7.1. – usnesení č. ZM 19- 213/2016
ZM Nový Hrádek schvaluje přijetí dotace z MMR z programu 117D05 „Podpora územně plánovacích
činností obcí“, podprogram 117D0510 „Podpora územně plánovacích dokumentací obcí“ – titul
Územní plán (ÚP) pro rok 2016 na akci „Územní plán Nový Hrádek“. Výše předpokládaných
skutečně vynaložených uznatelných nákladů 320 000,- Kč, výše dotace z MMR 255 000,- Kč. ZM
Nový Hrádek pověřuje starostu k podpisu příslušné smlouvy s MMR. Zároveň ZM Nový Hrádek bere
na vědomí informaci o zrušení žádosti o poskytnutí dotace na podporu územního plánu z KHK.

K čl. 8.1. – usnesení č. ZM 19 -214 /2016
ZM Nový Hrádek z důvodu velké finanční náročnosti (celkové předpokládané náklady minimálně
1 500 000,- Kč, z toho náklady městyse by činily cca 500 000,- Kč) neschvaluje vypracování příslušné
dokumentace a následné podání žádosti o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí
ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí na projekt zaměřený na snižování rizika povodní,
konkrétně budování předpovědní povodňové služby, varovných a výstražných systémů ochrany před
povodněmi (bezdrátový rozhlas).

K čl. 9.1. – usnesení č. ZM 19- 215/2016
ZM Nový Hrádek bere na vědomí informace o průběhu pořizování Strategického plánu městyse –
analytické části, která bude po dopracování v nejbližších měsících představena občanům.

K čl. 10.1. – usnesení č. ZM 19- 216/2016
ZM Nový Hrádek bere na vědomí informace o možnosti provedení komplexních pozemkových úprav
v k.ú. Nový Hrádek a k.ú. Dlouhé. ZM starostovi ukládá, aby ve spolupráci se Státním pozemkovým
úřadem pokračoval v jednáních, které povedou k zahájení komplexních pozemkových úprav
v k.ú. Nový Hrádek a k.ú. Dlouhé.

K čl. 11.1 – usnesení č. ZM 19- 217/2016
ZM Nový Hrádek bere na vědomí informace o připravované akci 30. 4. 2016 - zahájení motorkářské
sezony spojené se mší svatou a požehnáním pilotům, spolujezdcům a žehnání jejich strojům na
náměstí. Akci pořádá městys Nový Hrádek společně s Farním úřadem a sborem dobrovolných hasičů
pod záštitou Krajského ředitelství policie Královéhradeckého kraje.

K čl. 12.1 – usnesení č. ZM 19- 218/2016
ZM Nový Hrádek schvaluje přijetí dotace na akci „Rekonstrukce VO ul. Bukovecká a okolí, Nový
Hrádek“ v částce 590 000,- Kč, schválené Zastupitelstvem Královéhradeckého kraje usnesením
č. ZK/27/1885/2016 dne 21. 3. 2016. (Výše celkových nákladů na akci předběžně činí 1 218 714,Kč.) Zároveň ZM Nový Hrádek pověřuje starostu Bc. Zdeňka Drašnara podpisem příslušné smlouvy
a zajištěním realizace celé akce.

K čl. 13.1 – usnesení č. ZM 19- 219/2016
ZM Nový Hrádek schvaluje zadávací dokumentaci pro výběr zhotovitele zakázky „Infrastruktura
Na Farách“.

K čl. 14.1. – usnesení č. ZM 19- 220/2016
ZM Nový Hrádek schvaluje uzavření Dohody o spolupráci na projektu realizovaného z prostředků
Programu Interreg V-A ČR – PR k projektu „Česko-polská Hřebenovka – východní část“ a pověřuje
starostu jejím podpisem.

K čl. 14.2. – usnesení č. ZM 19- 221/2016
ZM Nový Hrádek v souvislosti s přípravou projektu Rozhledna na Šibeníku schvaluje částku
443 000,- EUR na předfinancování projektu „Česko-polská Hřebenovka – východní část“ z rozpočtu
městyse (bude hrazeno z překlenovacího úvěru) a částku 44 300 EUR na spolufinancování projektu
„Česko-polská Hřebenovka – východní část“ včetně 100 % nezpůsobilých výdajů z rozpočtu městyse.
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K čl. 15.1. – usnesení č. ZM 19- 222/2016
ZM Nový Hrádek schvaluje prodej pozemku p.p.č. 820/11 o výměře 973 m2 (označený jako A5)
v k.ú. Nový Hrádek, za sjednanou cenu 350 Kč/m2 vč. DPH, tedy za celkovou kupní cenu ve výši
340 550,- Kč vč. DPH, žadateli, Martinovi Skalickému, bytem Nádražní 258, 549 01 Nové Město nad
Metují.

K čl. 15.2. – usnesení č. ZM 19- 223/2016
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. 820/90 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 vč. DPH.

K čl. 16.1 – usnesení č. ZM 19- 224/2016
ZM Nový Hrádek schvaluje podání přihlášky do soutěže Vesnice roku 2016 a uhrazení registračního
poplatku ve výši 1 610,- Kč na účet SPOV číslo 2800635580/2010 pod VS 1111, KS 00272884 (IČO
obce).

K čl. 17.1. – usnesení č. ZM 19- 225/2016
Zastupitelstvo městyse Nový Hrádek bere na vědomí a schvaluje rozpočtová opatření, která jsou
přílohou zápisu pod č. ZM 19 – 225/2016.

Zasedání Zastupitelstva městyse Nový Hrádek bylo ukončeno ve 20,58 hod.

_______________________
Bc. Zdeněk Drašnar
starosta

____________________
Ing. Pavel Sobotka
místostarosta
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