Zastupitelstvo městyse Nový Hrádek

ZM 28- 30.05.2013

MĚSTYS NOVÝ HRÁDEK
Náměstí 28, 549 22 Nový Hrádek

SOUHRN USNESENÍ
z 28. řádného zasedání zastupitelstva městyse Nový Hrádek konaného dne 30.05.2013
v kanceláři starosty městyse od 19.00 hod.
K čl. 3.1. – usnesení č. ZM 28- 54/2013
ZM Nový Hrádek schvaluje pořad jednání zastupitelstva městyse dne 30.05.2013 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) Kapacita Mateřské školky,
6) Organizace výběrového řízení v rámci akce „Zateplení objektu ZŠ – Nový Hrádek“ – výběr
zpracovatele,
7) Smlouva o výpůjčce sběrných nádob v systému EKO-KOM,
8) Zřízení věcných břemen na pozemcích městyse ( smlouvy s ČEZ a VaK),
9) Oprava chodníků v ulici Rokolská a Náchodská,
10) Dotace v rámci MAS POHODA venkova na realizaci projektu „Oprava havarijního stavu
komunikace Dlouhé“ – žádost o změnu projektu,
11) Příslib finančního příspěvku na rok 2014 pro TJ. Sokol Nový Hrádek,
12) Použití finančních prostředků za sběr papíru
13) Závěrečný účet městyse za rok 2012,
14) Zabezpečení přezkoumání hospodaření městyse za rok 2013,
15) Nabídka spolupráce s firmou BW reality, s.r.o. Pardubice při prodeji parcel a výstavbě domů
v lokalitě „Na Farách“,
16) Rozpočtová opatření,
17) Došlá pošta,
18) Různé,
19) Diskuse.

K čl. 5.1 – usnesení č. ZM 28- 55/2013
ZM Nový Hrádek ukládá úřadu městyse zjistit zda a případně za jakých podmínek lze vyjmout
zástavní právo váznoucí na budově čp. 102 stojící na pozemku st.p.č. 43 v k.ú. Nový Hrádek ve výši
480.000 Kč ve prospěch Okresního úřadu Náchod, z důvodu možného rozšíření stávajících
nedostatečných prostor mateřské školy v uvedené budově.

K čl. 6.1. – usnesení č. ZM 28 -56/2013
ZM Nový Hrádek souhlasí s nabídkou fy. CEP, a.s., IČO 27529576 z Hradce Králové ve výši
15000 Kč bez DPH (18.150 Kč vč. DPH) týkající se zajištění komplexní organizace výběrového řízení
v rámci akce „ Zateplení objektu ZŠ - Nový Hrádek“.

K čl. 7.1. – usnesení č. ZM 28- 57/2013
ZM Nový Hrádek souhlasí s uzavřením smlouvy o výpůjčce vedené pod č. OS201320003492 (ev.č.
70/0368) s fy. EKO-KOM, a.s., IČO 25134701 se sídlem v Praze, na zajištění zpětného odběru a
využití odpadů z obalů na území městyse Nový Hrádek, která nahrazuje původní smlouvu o výpůjčce .
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K čl. 8.1. – usnesení č. ZM 28 -58/2013
ZM Nový Hrádek souhlasí s uzavřením Smlouvy o zřízení věcného břemene č. IV-12-2008803/VB/1
s fy. ČEZ Distribuce, a.s., IČO 24729035, název akce: Nový Hrádek, p.č. 825, Štěpánová-knn,
spočívající v právu zřizování a provozování zařízení distribuční elektrizační soustavy v pozemích ve
vlastnictví městyse: p.p.č. 820/87, p.p.č. 849/1, p.p.č. 849/2, p.p.č. 849/3, p.p.č. 1712 a p.p.č. 1713 vše
v k.ú. Nový Hrádek, za nabídnutou cenu 3.330 Kč včetně zákonné sazby DPH s tím, že věcné
břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou. Náklady na vklad práva do KN uhradí ČEZ Distribuce, a.s.

K čl. 8.2 – usnesení č. ZM 28- 59/2013
ZM Nový Hrádek souhlasí s uzavřením Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného
břemene a smlouvu o právu stavby č. IV-12-2011265/VB/1, pro akci Nový Hrádek knn 820/90
lokalita RD II.etapa, za účelem vydání stavebního povolení stavby zařízení distribuční soustavy
kabelového vedení NN, 5 x přípojková skříň NN, 1 x rozpojovací skříň NN, zemnící pásek, spočívající
k zajištění strpění umístění, zřízení a provozování zařízení distribuční soustavy, pro ČEZ Distribuce,
a.s., v pozemích ve vlastnictví městyse: 820/87, 820/89, 820/90, 820/91, 820/11, 820/12, 820/96,
820/17, 820/102, 820/107, 820/108 v k.ú. Nový Hrádek, za cenu minimálně 9.480 Kč + zákonná sazba
DPH s tím, že věcné břemeno bude uzavřeno na dobu neurčitou. Rozsah zřízení věcného břemene
bude upřesněn geometrickým plánem, který uhradí a předloží ČEZ Distribuce, a.s. při sepsání
smlouvy o zřízení věcného břemene.

K čl. 9.1 – usnesení č. ZM 28- 60/2013
ZM Nový Hrádek schvaluje zadání zakázky na opravu chodníků v ulici Rokolská v obci Nový Hrádek
firmě STRABAG a.s., Odštěpný závod Ostrava, oblast Západ, Kladská 1082, 500 03 Hradec Králové,
DIČ: CZ60838744 za nabídnutou cenu do max. výše 255 000,- Kč bez DPH a ukládá starostovi zajistit
realizaci této akce.

K čl. 10.1 – usnesení č. ZM 28- 61/2013
ZM Nový Hrádek, z důvodu radikálního zhoršení stavu komunikace a s tím spojených vyšších
nákladů, schvaluje podání Hlášení o změnách v projektu „Oprava havarijního stavu komunikace
Dlouhé“, týkající se změny počtu délky a m2 opravených úseků komunikace.
ZM Nový Hrádek schvaluje zadání zakázky v rámci projektu „Oprava havarijního stavu komunikace
Dlouhé“ firmě STRABAG a.s., Odštěpný závod Ostrava, oblast Západ, Kladská 1082, 500 03 Hradec
Králové, DIČ: CZ60838744 za nabídnutou cenu do max. 490 000,- Kč bez DPH a ukládá starostovi
zajistit realizaci této akce.

K čl. 11.1 – usnesení č. ZM 28- 62/2013
ZM Nový Hrádek souhlasí s příslibem poskytnutí finančního příspěvku pro T.J. Sokol Nový Hrádek
pro rok 2014 ve výši 300. tis. Kč na realizaci akce “ Stavební úpravy sokolovny v Novém Hrádku“.

K čl. 12.1 – usnesení č. ZM 28- 63/2013
ZM Nový Hrádek schvaluje navýšení finančních prostředků na provoz ZŠ Nový Hrádek na rok 2013 v
částce do 23 000,- Kč, (jedná se o prostředky získané sběrem papíru) s tím, že tyto prostředky budou
výhradně použity na nákup učebnic pro žáky.

K čl. 13.1. – usnesení č. ZM 28- 64/2013
ZM Nový Hrádek schvaluje závěrečný účet Městyse Nový Hrádek za rok 2012 s vyjádřením souhlasu
s celoročním hospodařením bez výhrad.

K čl. 14.1 – usnesení č. ZM 28- 65/2013
ZM Nový Hrádek schvaluje podání žádosti o provedení přezkoumání hospodaření přímo Krajským
úřadem KHK v souladu s ustanovením §42 zákona č. 128/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
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K čl. 15.1 – usnesení č. ZM 28- 66/2013
ZM Nový Hrádek souhlasí s nabídkou spolupráce s fy. BW Reality, s.r.o. Pardubice při prezentování
pozemků v lokalitě Na Farách s tím, že bude uvedené firmě jasně deklarováno, že městys se nebude
zavazovat k žádné spolupráci vedoucí k určité zprostředkovatelské činnosti v případě prodeje
pozemků a dalších navazujících činností v oblasti prodeje.

K čl. 16.1 – usnesení č. ZM 28- 67/2013
ZM Nový Hrádek schvaluje rozpočtová opatření za měsíc květen 2013, která jsou přílohou zápisu pod
č. ZM 28 – 67/2013.

Zasedání Zastupitelstva městyse Nový Hrádek bylo ukončeno v 2110hod.

___________________

_____________________

Bc. Zdeněk Drašnar
starosta

Vladimír Říha
místostarosta
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