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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 34. řádného zasedání zastupitelstva městyse Nový Hrádek konaného dne 26.11.2013 

v kanceláři starosty městyse od 19.00 hod.  
 
 

K čl. 3.1. – usnesení č. ZM 34- 113/2013 
ZM Nový Hrádek schvaluje pořad jednání zastupitelstva městyse dne 26. 11. 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) Příspěvek na činnost Sboru dobrovolných hasičů Nový Hrádek, 6) Účelová neinvestiční dotace na 
výdaje jednotek SDH na rok 2013, 7) Potvrzení dodavatele elektrické energie pro rok 2014, 8) 
Zajištění inventarizace k 31. 12. 2013, 9) Rozpočtové provizorium pro začátek roku 2014, 10) 
Příprava rozpočtu 2014 – plánované akce, 11) Dotační tituly pro rok 2014 - podání žádosti, 12) Převod 
práv k bytu č. 2 v čp. 349 Roubalův kopec včetně jeho modernizace – upřesnění, 13) Zpráva 
kontrolního výboru, 14) Rozpočtová opatření, 15) Došlá pošta, 16) Různé, 17) Diskuse. 
 
 
K čl. 5.1 – usnesení č. ZM 34-114/2013 
ZM Nový Hrádek schvaluje poskytnutím mimořádného příspěvku 30 000,- Kč pro SDH Nový Hrádek. 
Příspěvek bude použit na úhradu zvýšených nákladů při výstavbě skladu cvičebního materiálu na 
hasičském hřišti v roce 2013. 
 

K čl. 6.1. – usnesení č. ZM 34 -115/2013 
ZM Nový Hrádek schvaluje smlouvu mezi Královéhradeckým krajem a městysem Nový Hrádek 
vedenou pod č. RG/2013/047-SDH/MV/3, o poskytnutí dotace z rozpočtu Královéhradeckého kraje za 
účelem neinvestiční finanční podpory v požární ochraně na výdej jednotky SDH Nový Hrádek pro rok 
2013, ve výši 100 453,- Kč a pověřuje starostu realizací projektu. 
 
K čl. 7.1 – usnesení č. ZM 34-116/2013 
ZM Nový Hrádek schvaluje uzavření smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny pod č. 
CEPSI-120253 mezi městysem Nový Hrádek a fy. EP ENERGY TRADING, a.s. se sídlem v Praze, 
IČO 27386643, na dobu určitou do konce roku 2014 a dle individuální cenové nabídky a pověřuje 
starostu jejím podpisem. 
 
K čl. 9.1 – usnesení č. ZM 34-117/2013 
ZM Nový Hrádek schvaluje Rozpočtové provizorium pro začátek období roku 2014 uvedené v příloze 
zápisu pod č. ZM 34 – čl. 9/1. 
 
K čl. 10.1 – usnesení č. ZM 34-118/2013 
ZM Nový Hrádek bere na vědomí o minimalizaci investičních akcí pro rok 2014 z důvodu finančních 
závazků uskutečněných v roce 2013 při rekonstrukce ulice Rokolské a Náchodské s návaznosti na 
chodníky a místní komunikace na Dlouhém.  
 
K čl. 11.1 – usnesení č. ZM 34- 119/2013 
ZM Nový Hrádek souhlasí s podáním žádosti o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova  KHK 
pro rok 2014 na akci „Obnova informačních vitrín“. Výše celkových nákladů maximálně 130 000,- Kč 
vč. DPH. Z toho podíl dotace z POV KHK činí max. 50%.  ZM ukládá starostovi městyse podat žádost 
ve stanoveném termínu.  
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K čl. 12.1. – usnesení č. ZM 34 -120/2013 
ZM Nový Hrádek schvaluje a zároveň rozšiřuje  udělení souhlasu s postoupením Smlouvy o příspěvku 
na výstavbu bytu a smlouvy o budoucí kupní smlouvě k bytu č. 2 c čp. 349, Roubalův kopec, Nový 
Hrádek, sepsané dne 21.6. 1999 a Dodatku č. 1 ze dne 27.10.2004 a Dodatku č. 2 ze dne 29.10.2009, 
uzavřené mezi Obcí Nový Hrádek a manželi Pavlem a Renatou Suchánkovými, slečně Barboře 
Plašilové, bytem Bohuslavice čp. 249 a panu Janu Vincenci, bytem Pod Vodojemem 905, Nové Město 
nad Metují, na které budou přecházet veškerá práva a povinnosti vyplývající z výše uvedené smlouvy 
a jejich dodatků, a to ke dni 30.11.2013, za účelem doložení podkladů pro čerpání úvěru pro 
financování koupě předmětné bytové jednotky prostřednictvím zástavního věřitele fy. Modrá 
Pyramida, a.s. a pověřuje starostu podpisem Dohody o převedení práv k předmětnému bytu. 
 
K čl. 12.1. – usnesení č. ZM 34 -121/2013 
Zastupitelstvo městyse Nový Hrádek schvaluje dání souhlasu slečně Barboře Plašilové a panu Janu 
Vincenci s modernizací bytu č. 2 v čp. 349, Roubalův kopec. Modernizace spočívá ve výměně 
podlahových krytin, kuchyňské linky a zabudování vestavěných skříní. 
 
K čl. 13.1 – usnesení č. ZM 34- 122/2013 
ZM Nový Hrádek bere na vědomí zápis kontrolního výboru ze dne 31. 10. 2013 týkající se kontroly 
plnění usnesení a dalších podnětů v článku diskuze, v souladu s pravomocí kontrolní činností dle  
zákona č. 128/2000 Sb. o obcích.  
 
 
K čl. 14.1 – usnesení č. ZM 34- 123/2013 
ZM Nový Hrádek schvaluje rozpočtová opatření za měsíc říjen 2013, která jsou přílohou zápisu pod č. 
ZM 34 – 122/2013.  
 
 
 
 
Zasedání Zastupitelstva městyse Nový Hrádek bylo ukončeno v 20.30 hod. 
 
 
 
 
 
 
       ___________________   _____________________ 
   Bc. Zdeněk Drašnar               Vladimír Říha 
            starosta       místostarosta 

 


