Zastupitelstvo městyse Nový Hrádek

ZM 26 - 25. 03. 2021

MĚSTYS NOVÝ HRÁDEK
Náměstí 28, 549 22 Nový Hrádek

SOUHRN USNESENÍ
z 26. zasedání zastupitelstva městyse konaného dne 25. 03. 2021
v obřadní síni úřadu městyse od 19.00 hod.

K čl. 2.1. – usnesení č. ZM 26 - 290/2021
ZM Nový Hrádek určuje ověřovateli zápisu Mgr. Lenku Dudáškovou a Ing. Milana Holinku.

K čl. 3.1. – usnesení č. ZM 26 - 291/2021
ZM Nový Hrádek schvaluje program jednání zastupitelstva městyse dne 25. 03. 2021 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) CETIN – Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a Smlouva o právu stavby
6) ČEZ Distribuce, a.s. – Smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti
7) Nabídka na provozování nápojových a cukrovinkových automatů v infocentru
8) Nákup pozemku do vlastnictví městyse
9) Zřízení nového pracovního místa – dělník/dělnice při čištění obce
10) Stezka skřítka Frymbulína – okruh U Hranic
11) Rozpočtová opatření
12) Došlá pošta
13) Různé
14) Diskuse

K čl. 5.1. – usnesení č. ZM 26 - 292/2021
ZM
Nový
Hrádek
vydává
kladné
stanovisko
ke
stavbě
č.
11010-101457
(RVDSL5103_C_H_NHRD16-NHRD1HR_NDM, Pokládky vrapované chráničky pro zřízení
přípojky NN do rozvaděče NHRD16) na pozemku p.č. 534/2 k.ú. Nový Hrádek a schvaluje uzavření
Smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení služebnosti a Smlouvy o právu stavby č. 11010-101457 mezi
městysem Nový Hrádek a CETIN a.s. Praha 9, zastoupenou firmou TEMO-TELEKOMUNIKACE a.s.
Praha 10. Zároveň ZM zmocňuje starostu městyse podpisem předmětné smlouvy.

K čl. 6.1. – usnesení č. ZM 26 - 293/2021
ZM Nový Hrádek souhlasí s uzavřením Smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti č. IV-122019953/VB/3 s fy. ČEZ Distribuce, a.s., IČO 24729035, název akce: Nový Hrádek knn pro p.č.456/7,
spočívající v právu zřizování a kabelového vedení NN spočívající k zajištění strpění umístění, zřízení
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a provozování zařízení distribuční soustavy, pro ČEZ Distribuce, a.s., v pozemku ve vlastnictví
městyse 1608/2 v k.ú. Nový Hrádek, za nabídnutou cenu 7.500,- Kč bez DPH s tím, že věcné břemeno
bude zřízeno na dobu neurčitou. Rozsah věcného břemene je vymezen geometrickým plánem č. PGP11/2021-605. Náklady na vklad práva do KN uhradí ČEZ Distribuce, a.s.

K čl. 7.1. – usnesení č. ZM 26 - 294 /2021
ZM Nový Hrádek, v souvislosti se zajištěním provozování nápojových a cukrovinkových automatů
v infocentru, ukládá starostovi jednat s firmou PAVIGO, Jungmannova 26, 549 31 Hronov a po
vyřešení příslušných legislativních úkonů s touto firmou uzavřel příslušnou smlouvu.

K čl. 8.1. – usnesení č. ZM 26 - 295/2021
Zastupitelstvo městyse Nový Hrádek schvaluje koupi pozemku p.p.č. 606/2 v k.ú. Nový Hrádek z
vlastnictví Miloslavy Vondřejcové, bytem Běloveská 1600, 547 01 Náchod, do vlastnictví městyse
Nový Hrádek za kupní cenu ve výši 8.100,- Kč s tím, že náklady na vklad práva do KN uhradí městys
a pověřuje starostu městyse podpisem kupní smlouvy.

K čl. 9.1. – usnesení č. ZM 26 - 296/2021
ZM Nový Hrádek schvaluje od 1. 5. 2021 zřízení nového pracovního místa – dělník/dělnice při čištění
obce.

K čl. 10.1. – usnesení č. ZM 26 - 297/2021
ZM Nový Hrádek schvaluje podání žádosti o dotaci na uskutečnění projektu „Stezka skřítka
Frymbulína, okruh U Hranic“. Žádost o dotaci bude podána v rámci Výzvy vyhlášené Místní akční
skupinou POHODA venkova, z.s. v souladu s Programovým rámcem PRV SCLLD schváleným
Ministerstvem zemědělství - Programu rozvoje venkova na období 2014-2020, Fische 5 Společenský
potenciál lesů. Termín pro podání je 30. 4. 2021, předpokládané celkové náklady činí cca 500 tis. Kč,
výše možné dotace je 100%.

K čl. 11.1. – usnesení č. ZM 26 - 298/2021
Zastupitelstvo městyse Nový Hrádek bere na vědomí a schvaluje rozpočtová opatření, která jsou
přílohou zápisu pod č. ZM 26 – 298/2021.

Zasedání zastupitelstva městyse Nový Hrádek bylo ukončeno ve 20:45 hod.

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

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

Bc. Zdeněk Drašnar

Ing. Pavel Sobotka

starosta

místostarosta
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