Zastupitelstvo městyse Nový Hrádek

ZM 02- 29.11.2018

MĚSTYS NOVÝ HRÁDEK
Náměstí 28, 549 22 Nový Hrádek

SOUHRN USNESENÍ
z 2. řádného zasedání zastupitelstva městyse konaného dne 29. 11. 2018
v kanceláři starosty městyse od 19.00 hod.
K čl. 2.1. – usnesení č. ZM 2 - 18/2018
ZM Nový Hrádek určuje ověřovateli zápisu Ing. Radka Světlíka a Ing. Milana Holinku a zapisovatelem Ing. Miloše
Vondřejce.

K čl. 3.1. – usnesení č. ZM 2 - 19/2018
ZM Nový Hrádek schvaluje program jednání zastupitelstva městyse dne 29. 11. 2018 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. Žádost o poskytnutí dotace – T.J. Sokol Nový Hrádek
6. Návrh rozpočtu na rok 2019
7. Inventarizace majetku k 31. 12. 2018 - jmenování inventarizační komise
8. Marius Pedersen – dodatek ke smlouvě
9. ABM architekti Praha – nabídka projekční a inženýrské činnosti (rozhledna)
10. Provoz kina v roce 2019
11. Zimní údržba 2018 – 2019
12. Projednání podnájemní smlouvy bytu č. 2, Roubalův kopec čp. 347
13. Obecní byty
14. Návrh na schválení pracovněprávního vztahu mezi městysem a členy zastupitelstva městyse
15. Smlouva s ČEZ Distribuce o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a dohoda o umístění stavby
16. Zpráva kontrolního výboru
17. Žádost ZŠ o změnu závazného ukazatele v rozpočtu 2018
18. Rozpočtová opatření
19. Došlá pošta
20. Různé
21. Diskuse

K čl. 5.1. – usnesení č. ZM 2- 20/2018
ZM Nový Hrádek schvaluje poskytnutí dotace z rozpočtu městyse pro T.J. Sokol Nový Hrádek na rok 2019 ve výši
500 000,- Kč. Poskytnutý příspěvek bude použit ke krytí závazků, které vznikly při stavebních úpravách sokolovny
v Novém Hrádku. Zároveň ZM pověřuje starostu uzavřením příslušné smlouvy.

K čl. 5.1. – usnesení č. ZM 2 - 21/2018
ZM Nový Hrádek bere na vědomí návrh rozpočtu na rok 2019 a ukládá úřadu městyse tento návrh zveřejnit na úřední
desce v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích.

K čl. 7.1. – usnesení č. ZM 2- 22/2018
ZM Nový Hrádek bere na vědomí jmenování inventarizační komise pro provedení inventarizace majetku ve vlastnictví
městyse k 31. 12. 2018.

K čl. 17.1. – usnesení č. ZM 2- 23/2018
ZM Nový Hrádek schvaluje uzavření dodatku ke Smlouvě č. 950201 o zabezpečení likvidace komunálního odpadu
s firmou Marius Pedersen, a.s. pro rok 2019 ve věci cen svozových známek na rok 2019 a pověřuje starostu jejím
podpisem.
Ceny svozových známek na rok 2019
42. svozů – cena známky:
2 800,- Kč vč. DPH
13 svozů
900,- Kč vč. DPH
26 svozů
1 800,- Kč vč. DPH
jednorázový svoz
85,- Kč vč. DPH
21 svozů
1 400,- Kč vč. DPH
jednorázový svoz – PE pytel
85,- Kč vč. DPH
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K čl. 9.1. – usnesení č. ZM 2- 24/2018
ZM Nový Hrádek schvaluje zadání zakázky na projekční a inženýrské činnosti související se zpracováním příslušné
projektové dokumentace pro změnu stavby před dokončením na akci „Rekonverze tubusu větrné elektrárny
s transformovnou na rozhlednu s turistickým infocentrem“ firmě ABM architekti, Masarykovo nábřeží 22, 110 00
Praha 1., IČO: 25606026, DIČ: CZ25606026 za nabídnutou cenu do výše 79 000,- Kč bez DPH.

K čl. 10.1. – usnesení č. ZM 2- 25/2018
ZM Nový Hrádek schvaluje provoz kina v roce 2019 v tomto rozsahu: květen – červen 2 filmy za měsíc, červenec –
srpen každý týden 1 film, září a říjen 2 filmy za měsíc, zbylé měsíce 1 film za měsíc s tím, že v ojedinělých případech
lze frekvenci promítání změnit dle dohody s vedením městyse. Promítacím dnem bude pátek nebo sobota.

K čl. 11.1. – usnesení č. ZM 2- 26/2018
Zastupitelstvo městyse Nový Hrádek pro zajištění zimní údržby místních komunikací na Novém Hrádku v období
2018-2019 schvaluje uzavření smlouvy s panem Jaroslavem Linhartem za cenu 700, Kč/ 1 hodinu (cena je konečná,
není plátcem DPH). ZM Nový Hrádek, dále schvaluje uzavření smlouvy s Údržbou silnic KHK. Zastupitelstvo
městyse Nový Hrádek zároveň schvaluje uzavření Dohody o provedení práce s panem Václavem Grulichem na
zajištění údržby komunikace v části Nového Hrádku – Doly.

K čl. 12.1 – usnesení č. ZM 2-27/2018
ZM Nový Hrádek souhlasí s uzavřením smlouvy o podnájmu bytové jednotky č. 347/2 v BD čp. 347 v k.ú. Nový
Hrádek.

K čl. 13.1. – usnesení č. ZM 2- 28/2018
ZM Nový Hrádek bere na vědomí uvolnění obecního bytu v Rokolské ulici č.p. 123 (byt 123/5) a ukládá starostovi
zajistit vypracování příslušné dokumentace pro jeho celkovou opravu.

K čl. 14.1. – usnesení č. ZM 2- 29/2018
ZM Nový Hrádek schvaluje uzavření pracovně právních vztahů – dohod o provedení práce mezi městysem Nový
Hrádek a neuvolněnými členy zastupitelstva městyse Ing. Milanem Holinkou (webmaster) a paní Květoslavou
Špreňarovou (úklid úřadu městyse).

K čl. 15.1. – usnesení č. ZM 2- 30/2018
ZM Nový Hrádek vydává kladné stanovisko ke stavbě č. IV-12-2017594 Nový Hrádek – knn p.č. 309/1 pro RD (Nový
Hrádek, Mikulášův kopec) a schvaluje uzavření Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene –
služebnosti za jednorázovou náhradu 1000,- Kč bez DPH a dohodu o umístění stavby č. IV-12-2017594/SOBS VB/02
mezi městysem Nový Hrádek a ČEZ Distribuce, a.s. Děčín, zastoupenou firmou Energomontáže Votroubek
z Rychnova nad Kněžnou. Zároveň ZM zmocňuje starostu městyse podpisem předmětné smlouvy.

K čl. 16.1. – usnesení č. ZM 2- 31/2018
ZM Nový Hrádek bere na vědomí zápis kontrolního výboru ze dne 10. 9. 2018 týkající se kontroly plnění usnesení a
dalších podnětů vznesených na zastupitelstvu v roce 2018, v souladu s pravomocí kontrolní činností dle zákona č.
128/2000 Sb. o obcích.

K čl. 17.1. – usnesení č. ZM 2- 32/2018
ZM Nový Hrádek schvaluje Základní škole, Nový Hrádek, okres Náchod, použití provozních prostředků do výše
35 000,- Kč k navýšení mzdových prostředků. Ke změně došlo z důvodu rekonstrukce školy. K navýšení rozpočtu ZŠ
nedojde.

K čl. 18.1. – usnesení č. ZM 2- 33/2018
Zastupitelstvo městyse Nový Hrádek bere na vědomí a schvaluje rozpočtová opatření, která jsou přílohou zápisu pod
č. ZM 2 – 33/2018.
Zasedání Zastupitelstva městyse Nový Hrádek bylo ukončeno ve 20:46 hod.

____________________
Bc. Zdeněk Drašnar
starosta

__________________
Ing. Pavel Sobotka
místostarosta
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