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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 33. zasedání zastupitelstva městyse konaného dne 26. 10. 2021  

v obřadní síni úřadu městyse od 19.00 hod. 
 

 
 

K čl. 2.1. – usnesení č. ZM 33 - 353/2021 
ZM Nový Hrádek určuje ověřovateli zápisu Václava Suchánka a Ing. Jeronyma Holého. 
 

K čl. 3.1. – usnesení č. ZM 33 - 354/2021 
ZM Nový Hrádek schvaluje program jednání zastupitelstva městyse dne 26. 10. 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) Majetkoprávního narovnání pozemků u garáží v Sokolské ulici  

6) Prodej části obecního pozemku 

7) Provoz kina 2022 

8) Zimní údržba 2021 – 2022 

9) Obecní byty 

10) Výroční zpráva ZŠ 

11) Žádost o příspěvek na pořízení nového zvonu 

12) Smlouva o poskytování regionálních knihovnických služeb 

13) Inventarizace majetku k 31. 12. 2021 - jmenování inventarizační komise 

14) Odpadové hospodářství – nové obecně závazné vyhlášky  

15) Záměr směny obecních pozemků 

16) Odměna pro starostu městyse za rok 2021 

17) Rozpočtová opatření 

18) Došlá pošta 

19) Různé 

20) Diskuse 
 

K čl. 5.1. – usnesení č. ZM 33- 355/2021 
ZM Nový Hrádek ukládá starostovi zveřejnit záměr městyse Nový Hrádek prodat části dále uvedených 

nemovitých věcí: 1) pozemku st.p.č. 377 o výměře 19 m2 (dle GP č. 706-85/2021 ze dne 17.06.2021 se jedná o 

st.p.č. 377 o výměře 17 m2 a st.p.č. 619/7 o výměře 2 m2), 2) pozemku st.p.č. 382 o výměře 14 m2 (dle GP č. 

706-85/2021 ze dne 17.06.2021 se jedná o st.p.č. 382  o výměře 11 m2 a st.p.č. 619/16 o výměře 3 m2) a za 3) 

části pozemku p.p.č. 1072/3 o výměře 40 m2 (dle GP č. 706-85/2021 ze dne 17.06.2021 se jedná o následující 

pozemky: st.p.č. 619/1 o výměře 3 m2, st.p.č. 619/3 o výměře 3 m2, st.p.č. 619/5 o výměře 3 m2, st.p.č. 619/8 o 

výměře 3 m2, st.p.č. 619/9 o výměře 3 m2, st.p.č. 619/11 o výměře 5 m2, st.p.č. 619/12 o výměře 6 m2, st.p.č. 

619/13 o výměře 8 m2 a st.p.č. 619/14 o výměře 6 m2) vše v katastrálním území Nový Hrádek za minimální cenu 

ve výši 150 Kč/m2 za účelem majetkoprávního narovnání staveb řadových garáží v Novém Hrádku – Sokolské 

ulici.  
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K čl. 6.1 – usnesení č. ZM 33- 356/2021 
ZM schvaluje prodej části pozemku p.p.č. 1634/1 o výměře cca 18 m2 v k.ú. Nový Hrádek (funkčně navazující 

na sousední pozemek st.p.č. 326 v k.ú. Nový Hrádek ve vlastnictví žadatele za účelem umístění ČOV a umístění 

nádrže pro zachycení dešťové vody) z vlastnictví městyse Nový Hrádek do vlastnictví žadatele pana XXX 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, za obvyklou cenu v dané lokalitě ve výši 150 

Kč/m2, tedy za celkovou kupní cenu ve výši 2.700 Kč (kupní cena bude upřesněna po geodetickém zaměření) s 

tím, že náklady na vypracování geometrického plánu, náklady na vypracování kupní ceny a náklady na vklad 

práva do KN uhradí žadatel, vše dle podmínek uvedených ve zveřejněném záměru městyse Nový Hrádek prodat 

část uvedeného pozemku v období ode dne 04.10.2021 do dne 19.10.2021. 

 
 

K čl. 7.1. – usnesení č. ZM 33 - 357/2021 
ZM Nový Hrádek schvaluje provoz kina v roce 2022 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 zvýšit dle dohody s vedením městyse. 

Promítacím dnem bude pátek nebo sobota.  

 
 

K čl. 8.1. – usnesení č. ZM 33 - 358/2021 
Zastupitelstvo městyse Nový Hrádek pro zajištění zimní údržby místních komunikací na Novém 

Hrádku v období 2021-2022 schvaluje uzavření smlouvy s panem Jaroslavem Švorcem, 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX za cenu 700,- Kč bez DPH/ 1 hodinu. ZM Nový Hrádek, dále 

schvaluje uzavření smlouvy se ÚS 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. 9.1. – usnesení č. ZM 33 - 359/2021 
ZM Nový Hrádek souhlasí s přidělením bytové jednotky č. 59/4 v bytovém domě čp. 59 na pozemku 

st.p.č. 332 v k.ú. Nový Hrádek panu XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX za měsíční 

nájemné ve výši 3500,- Kč s účinností od 01. 12. 2021, na dobu určitou do 31. 12. 2022 a pověřuje 

starostu podpisem nájemní smlouvy.    

  
 

K čl. 10.1. – usnesení č. ZM 32 - 360/2021 
Zastupitelstvo městyse Nový Hrádek bere na vědomí Výroční zprávu Základní školy Nový Hrádek za 

školní rok 2020 – 2021. 

 
 

K čl. 11.1. – usnesení č. ZM 33 - 361/2021 
ZM Nový Hrádek schvaluje poskytnutí finančního daru ve výši 100.000,- Kč Římskokatolické farnosti 

sv. Petra a Pavla, Hradní 19, 549 22 Nový Hrádek, IČO: 62726862 a pověřuje starostu podpisem 

darovací smlouvy. Dar je určený na pořízení nového zvonu do věže kostela. 

 
 

K čl. 12.1. – usnesení č. ZM 33 - 362/2021 
ZM Nový Hrádek schvaluje uzavření Smlouvy o poskytování regionálních knihovnických služeb mezi 

městysem Nový Hrádek a Městskou knihovnou Náchod, o.p.s. se sídlem Kamenice 105, 547 01 

Náchod, IČO: 64829812 a pověřuje starostu jejím podpisem.  
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K čl. 13.1. – usnesení č. ZM 33 - 363/2021 
ZM Nový Hrádek bere na vědomí jmenování inventarizační komise pro provedení inventarizace 

majetku ve vlastnictví městyse k 31. 12. 2021. 

 

 

K čl. 14.1. – usnesení č. ZM 33 - 364/2021 
Zastupitelstvo městyse Nový Hrádek bere na vědomí přípravu Obecně závazných vyhlášek (OZV) o 

místním poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci a o stanovení obecního systému 

odpadového hospodářství a ukládá starostovi tyto OZV na příštím zasedání předložit ZM ke schválení. 

 
 

K čl. 15.1. – usnesení č. ZM 33 - 365/2021 
Zastupitelstvo městyse Nový Hrádek ukládá starostovi zveřejnit záměr městyse směnit následující 

pozemky: část pozemku p.p.č. 650/1, st.p.č. 69, pozemek p.p.č. 669, pozemek p.p.č. 650/2 a pozemek 

p.p.č. 647/1 o celkové výměře cca 514 m2 v k.ú. Nový Hrádek ve vlastnictví XXXXXXXXXXXX a 

dle GP č. 182-55/2021 ze dne 27.05.2021 sloučené do pozemku p.p.č. 669 o výměře 514 m2 v k.ú. 

Dlouhé, za část pozemku p.p.č. 667 (dle GP č. 182-55/2021 ze dne 27.05.2021 se jedná o pozemek 

p.p.č. 667/2) o výměře 377 m2 v k.ú. Dlouhé ve vlastnictví městyse Nový Hrádek, za podmínek 

uvedených v přiloženém záměru městyse k tomuto projednávanému bodu. 

       

 
K čl. 16.1. – usnesení č. ZM 33 - 366/2021 
V souladu s §76 zákona č. 128/2000 Sb., ZM Nový Hrádek schvaluje poskytnutí mimořádné odměny 

starostovi městyse panu Bc. Zdeňku Drašnarovi za rok 2021 ve výši odměny zastupitele. Odměna se 

poskytuje za mimořádný rozsah výkonu přípravy a realizace některých investičních prací (např. 

otevření infocentra, realizace ČOV u pošty a obecního domu), zastupování městyse při předsednictví 

MAS Pohoda venkova nebo zastupování městyse v předsednictví Sdružení místních samospráv ČR 

Královéhradeckého kraje (předseda). 

 

 

K čl. 17.1. – usnesení č. ZM 33 - 367/2021 
Zastupitelstvo městyse Nový Hrádek bere na vědomí a schvaluje rozpočtová opatření, která jsou 

přílohou zápisu pod č. ZM 33 – 367/2021. 

 

 
Zasedání zastupitelstva městyse Nový Hrádek bylo ukončeno ve 21:08  hod. 

 
 

 

 

 

 

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

               Bc. Zdeněk Drašnar        Ing. Pavel Sobotka 

            starosta                          místostarosta 
 


