Zastupitelstvo městyse Nový Hrádek

ZM 19 - 13. 08. 2020

MĚSTYS NOVÝ HRÁDEK
Náměstí 28, 549 22 Nový Hrádek

SOUHRN USNESENÍ
z 19. řádného zasedání zastupitelstva městyse konaného dne 13. 08. 2020
v kanceláři starosty městyse od 19.00 hod.

K čl. 2.1. – usnesení č. ZM 19 - 211/2020
ZM Nový Hrádek určuje ověřovateli zápisu Mgr. Lenku Dudáškovou a Ing. Jeronyma Holého.

K čl. 3.1. – usnesení č. ZM 19 - 212/2020
ZM Nový Hrádek schvaluje program jednání zastupitelstva městyse dne 13. 8. 2020 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) Smlouva o úvěru s Komerční bankou na předfinancování dotací na rozhlednu a cyklostezku
6) Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohody o umístění staveb (vodovod,
elektrické vedení NN)
7) Žádost Mikrobiologického ústavu AV ČR o koupení pozemku
8) Návrh nájemní smlouvy – pozemek pod ČOV
9) Nová plakátovací plocha
10) Informace o přípravě a průběhu investičních akcí
11) Rozpočtová opatření
12) Došlá pošta
13) Různé
14) Diskuse

K čl. 5.1 – usnesení č. ZM 19 - 213/2020
ZM Nový Hrádek schvaluje přijetí úvěru od Komerční banky, a.s., který bude použit výhradně
k následujícímu účelu: Předfinancování dotace investičních akcí: „Česko-polská Hřebenovka –
východní část“ (rozhledna) a „Zlepšení dostupnosti a obnova kulturních atraktivit v oblasti polskočeského pohraničí“ (cyklostezka) vč. DPH. Jedná se o investiční úvěr – municipální ve výši 15 mil Kč
s možností čerpání do 31. 1. 2021 a se splatností nejpozději do 31. 12. 2021, vždy nejpozději do 10
dnů od připsání dotace na běžný účet městyse. Úvěr bude splácen z dotací na obě akce. Pohyblivá
úroková sazba bude odpovídat součtu 1M PRIBOR a pevné odchylky ve výši 0,40 % p.a. z jistiny
úvěru. Zajištění úvěru, cena za spravování a realizaci úvěru se nesjednává. ZM pověřuje starostu
podpisem Smlouvy o úvěru (registrační číslo 9902662431).
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K čl. 6.1. – usnesení č. ZM 19 - 214/2020
ZM Nový Hrádek vydává kladné stanovisko ke stavbě č. IV-12-2020317 (N. Hrádek, K Javůrku knn
pro p.č. 788/2) a schvaluje uzavření Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene
– služebnosti a dohody o umístění stavby č. IV-12-2020317 mezi městysem Nový Hrádek a ČEZ
Distribuce, a.s. Děčín, zastoupenou firmou ELEKTRO COMP spol. s.r.o. z České Skalice. Zároveň
ZM zmocňuje starostu městyse podpisem předmětné smlouvy.

K čl. 6.2. – usnesení č. ZM 19 - 215/2020
ZM Nový Hrádek vydává kladné stanovisko ke stavbě č. IV-12-2020439_SOBS VB_1 (Nový Hrádek,
p.č. 1608/2 A 520/9) a schvaluje uzavření Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného
břemene – služebnosti a dohody o umístění stavby č. IV-12-2020439_SOBS VB_1 mezi městysem
Nový Hrádek a ČEZ Distribuce, a.s. Děčín, zastoupenou firmou ELEKTRO SCHEJBAL s.r.o.
z Kocbeře. Zároveň ZM zmocňuje starostu městyse podpisem předmětné smlouvy.

K čl. 7.1. – usnesení č. ZM 19 - 216/2020
ZM Nový Hrádek v rámci majetkoprávního narovnání schvaluje záměr prodeje části pozemku p.č.
1687 v k.ú. Nový Hrádek o výměře cca 60 m2 (bude upřesněno geometrickým plánem). Cena 130,- Kč
za m2 bez DPH. S tím, že žadatel o odkoupení - Mikrobiologický ústav AV ČR, v.v.i. na své náklady
nechá vypracovat oddělovací geometrický plán, návrh kupní smlouvy a uhradí náklady na vklad do
katastru nemovitostí.

K čl. 8.1. – usnesení č. ZM 19 - 217/2020
ZM Nový Hrádek nesouhlasí s Návrhem nájemní smlouvy na část pozemku p.č. 98/03 v k.ú. Nový
Hrádek, na kterém se nachází stavba čistírny odpadních vod. Důvodem je, že navrhovatelka paní
Radka Karešová není vlastníkem předmětného pozemku a její požadavek je neopodstatněný. ZM
Nový Hrádek ukládá starostovi, aby s vlastníky předmětné parcely jednal o možnosti jejího odkoupení
do vlastnictví městyse.

K čl. 9.1. – usnesení č. ZM 19 - 218/2020
ZM Nový Hrádek schvaluje nákup reklamního sloupu o průměru 120 cm od firmy AS – derma
z Králík. Reklamní sloup bude na náměstí u autobusové zastávky, při pohledu ke kostelu napravo a
nahradí plakátovací plochu, která byla umístěna před kostelem naproti restauraci Na Kovárně. Sloup o
průměru 120 cm by byl přibližně vysoký jako autobusová čekárna. Cena kompletního reklamního
sloupu je 13.200,- Kč.

K čl. 10.1. – usnesení č. ZM 19 - 219/2020
ZM Nový Hrádek bere na vědomí informace o přípravě a průběhu investičních akcí městyse.

K čl. 11.1. – usnesení č. ZM 19 - 220/2020
Zastupitelstvo městyse Nový Hrádek bere na vědomí a schvaluje rozpočtová opatření, která jsou
přílohou zápisu pod č. ZM 19 – 220/2020.
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Zasedání zastupitelstva městyse Nový Hrádek bylo ukončeno ve 20:50 hod.

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

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

Bc. Zdeněk Drašnar

Ing. Pavel Sobotka

starosta

místostarosta
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