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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 25. řádného zasedání zastupitelstva městyse Nový Hrádek konaného dne 28.02.2013 

v obřadní síni úřadu městyse od 19.00 hod.  
 
 

K čl. 3.1. – usnesení č. ZM 25- 13/2013 
ZM Nový Hrádek schvaluje pořad jednání zastupitelstva městyse dne 28.02.2013 v tomto rozsahu:  
1) Zahájení,  
2) Určení návrhové komise, ověřovatelů zápisu (§ 95 odst. 1 zákona o obcích) a zapisovatele,  
3) Schválení (případné doplnění) programu,  
4) Kontrola úkolů z minulých jednání,  
5) Zpráva o činnosti městyse v roce 2012,  
6) Schválení rozpočtu městyse na rok 2013,  
7) Zpráva inventarizační komise,  
8) Dodatek č. 1 ke smlouvě s ČEZ o převodu vlastnického práva k nemovitostem,  
9) Smlouva o nájmu nebytových prostor – výdejna léků,  
10) Záměr pronájmu nebytových prostor – bývalá zubní ordinace,  
11) Záměr prodeje obecního pozemku (pod AT stanicí),  
12) Změna č. 4 ÚPO Nový Hrádek – informace z veřejného projednání,  
13) Výsledky konkursu na ředitele/ku ZŠ Nový Hrádek,  
14) Informace o plánovaném průběhu opravy silnice Rokolský most – Nový Hrádek,  
15) Došlá pošta,  
16) Různé a  
17) Diskuse. 
 

K čl. 5.1 – usnesení č. ZM 25- 14/2013 
ZM Nový Hrádek bere na vědomí zprávu o činnosti městyse za rok 2012, uvedenou v příloze č. ZM 
25-14/2013. 
 
K čl. 6.1. – usnesení č. ZM 25 -15/2013 
ZM Nový Hrádek schvaluje rozpočet městyse Nový Hrádek na rok 2013 jako schodkový, vše uvedené 
v příloze pod č. ZM 25 – 15/2013  takto: 
Celkové příjmy rozpočtu ve výši  10 358 780,- Kč 
financování ve výši           61 900,- Kč 
celkové zdroje ve výši 10 420 680,- Kč 
běžné výdaje ve výši   8 284 970,- Kč 
kapitálové výdaje ve výši   2 135 710,- Kč 
celkové výdaje ve výši    10 420 680,- Kč 
                                                      
ZM  Nový Hrádek dále schvaluje příspěvky i pro příspěvkové organizace a T.J. Sokol: 
Mateřská škola    750 000,- Kč                                     
Základní škola          1 500 000,- Kč                         
T.J. Sokol                                          200 000,- Kč                       

 
K čl. 7.1 – usnesení č. ZM 25- 16/2013 
ZM Nový Hrádek bere na vědomí Inventarizační zprávu za rok 2012, uvedenou v příloze č. ZM 25 – 
16/2013.  
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K čl. 8.1. – usnesení č. ZM 25 -17/2013 
ZM Nový Hrádek schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke kupní smlouvě uzavřené dne 14. 1. 2013 mezi 
městysem Nový Hrádek a firmou ČEZ Obnovitelné zdroje s.r.o., týkající se splatnosti kupní ceny.  
 
K čl. 9.1 – usnesení č. ZM 25- 18/2013 
ZM Nový Hrádek schvaluje uzavření smlouvy na pronájem nebytových prostor výdejny léků v budově 
čp. 123 v k.ú. Nový Hrádek s novým nájemcem Petrem Drašnarem. Smluvní nájemné ve výši 4000,- 
Kč ročně. Nájemce bude ze svých prostředků hradit výdaje spojené s podnikatelskou činností               
a poplatky z téhož důvodu stanovené a uplatňované orgány státní správy, dále pak výdaje vynaložené 
na energie, vodné, stočné, odvoz odpadků, v souladu se zák. č. 526/1990 Sb. ve znění pozdějších 
předpisů. Z důvodu vysokých nákladů na obnovení výdejny, které musí nový nájemce vynaložit, ZM 
Nový Hrádek schvaluje odpuštění nájmu za pronájem nebytových prostor – výdejny léků do 
31.12.2013. Zároveň do 31.12.2013 bude městys Nový Hrádek v předmětných prostorech hradit část 
provozních nákladů (elektřina).  
 
K čl. 10.1 – usnesení č. ZM 25- 19/2013 
ZM Nový Hrádek ukládá úřadu městyse zveřejnit záměr městyse pronajmout nebytový prostor bývalé 
zubní ordinace v budově čp. 123 v k.ú. Nový Hrádek, 2 místnosti se sociálním zázemím o celkové 
podlahové ploše 36 m2, za těchto podmínek: a) městys má právo odstoupit od uvedeného záměru,      
b) žadatel předloží budoucí využití nebytového prostoru s nabídkou ceny za jeden metr čtvereční 
podlahové plochy, c) smlouva o nájmu bude předložena zájemci, který podá nejvhodnější cenovou 
nabídku, popř. zájemci, jehož záměr, podle názoru zastupitelstva městyse, nejlépe zlepší 
nabídku služeb pro občany městyse.  
 
K čl. 11.1 – usnesení č. ZM 25- 20/2013 
ZM Nový Hrádek ukládá úřadu městyse zveřejnit záměr městyse prodat část pozemku  p.č. 848/1 o 
výměře cca 7 m2, v k.ú. Nový Hrádek zastavěného stavbou AT stanice, za cenu 100,- Kč/m2.  
 
K čl. 12.1 – usnesení č. ZM 25- 21/2013 
ZM Nový Hrádek bere na vědomí informace o průběhu veřejného projednání na MěÚ Náchod o 
návrhu Změny č. 4 územního plánu obce Nový Hrádek.  
 
K čl. 13.1 – usnesení č. ZM 25- 22/2013 
ZM Nový Hrádek bere na vědomí informace o průběhu realizace konkursního řízení na ředitele/ku 
ZŠ Nový Hrádek. 
 
K čl. 14.1 – usnesení č. ZM 25- 23/2013 
ZM Nový Hrádek bere na vědomí informace o plánovaném průběhu opravy silnice Rokolský most – 
Nový Hrádek. Po upřesnění postupu prací ze strany SÚS, budou tyto informace zveřejněny.  
 
 
Zasedání Zastupitelstva městyse Nový Hrádek bylo ukončeno v 2115 hod. 
 
 
 
 
       ___________________   _____________________ 
   Bc. Zdeněk Drašnar               Vladimír Říha 
            starosta       místostarosta 

 


