Zastupitelstvo městyse Nový Hrádek

ZM 38- 30.11.2017

MĚSTYS NOVÝ HRÁDEK
Náměstí 28, 549 22 Nový Hrádek

SOUHRN USNESENÍ
z 38. zasedání zastupitelstva městyse Nový Hrádek konaného dne 30.11. 2017
v kanceláři starosty od 19 hod.

K čl. 2.1. – usnesení č. ZM 38 - 455/2017
ZM Nový Hrádek určuje ověřovateli zápisu Mgr. Alenu Lokvencovou a Davida Beka a zapisovatelem
Ing. Miloše Vondřejce.

K čl. 3.1. – usnesení č. ZM 38 - 456/2017
ZM Nový Hrádek schvaluje program jednání zastupitelstva městyse dne 30. 11. 2017 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 2018
7) Inventarizace majetku k 31. 12. 2017 - jmenování inventarizační komise
8) Doplnění zástupců městyse ve Školské radě ZŠ
9) Majetkoprávní narovnání ulice Hradní
10) Úpravy hřiště u MŠ
11) Úpravy zubní ordinace
12) Výměna zdroje tepla v ZŠ
13) Provoz kina v roce 2018
14) Odměňování zastupitelů – novela nařízení vlády
15) Zpráva kontrolního výboru
16) ČOV k hasičské zbrojnici
17) Marius Pedersen – dodatek ke smlouvě
18) Rozpočtová opatření
19) Došlá pošta
20) Různé
21) Diskuse

K čl. 5.1. – usnesení č. ZM 38- 457/2017
ZM Nový Hrádek schvaluje poskytnutí dotace z rozpočtu městyse pro T.J. Sokol Nový Hrádek na rok 2018 ve
výši 800 000,- 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. 6.1. – usnesení č. ZM 38 - 458/2017
ZM Nový Hrádek bere na vědomí návrh rozpočtu na rok 2018 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 38- 459/2017
ZM Nový Hrádek bere na vědomí jmenování inventarizační komise pro provedení inventarizace majetku ve
vlastnictví městyse k 31. 12. 2017.
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K čl. 8.1 – usnesení č. ZM 38- 460/2017
ZM Nový Hrádek schvaluje zástupce zřizovatele – městyse Nový Hrádek ve školské radě ZŠ Nový Hrádek
(David Bek, Mgr. Alena Lokvencová a Ing. Radek Světlík).

K čl. 9.1. – usnesení č. ZM 38- 461/2017
Zastupitelstvo městyse schvaluje směnu těchto nemovitých věcí část p.p.č. 7 (dle geometrického plánu č. 66598/2017 ze dne 09.11.2017 se jedná o st.p.č. 601, p.p.č. 7/4, p.p.č. 7/2) o výměře 176 m2 a část st.p.č. 6 (dle
geometrického plánu č. 665-98/2017 ze dne 09.11.2017 se jedná o p.p.č. 1774) o výměře 35 m2, vše v k.ú. Nový
Hrádek v podílovém spoluvlastnictví vlastníků jednotek v budově čp. 65 (Grim Jarmil, Marková Olga, Marková
Božena a Vernerová Marie) za část p.p.č. 1628/1 (dle geometrického plánu č. 665-98/2017 ze dne 09.11.2017 se
jedná o p.p.č. 1628/4 a p.p.č. 1628/5) o výměře 44 m2 v k.ú. Nový Hrádek ve vlastnictví městyse Nový Hrádek
s tím, že za rozdíl ve výměrách (167 m2) směňovaných nemovitých věcí uhradí městys Nový Hrádek, každému
vlastníkovi jednotek v budově čp. 65 v ul. Hradní částku ve výši 2 505,- Kč (60,- Kč/m2). Městys dále uhradí
náklady za správní poplatky na vklad práva dle směnné smlouvy (1000,- Kč) a dále za změny prohlášení
vlastníka budovy čp. 65 v souvislosti se směnou pozemků z důvodu vyjmutí směňovaných pozemků z bytového
spoluvlastnictví do podílového spoluvlastnictví a naopak ve výši 2000,- Kč.

K čl. 9.2. – usnesení č. ZM 38- 462/2017
Zastupitelstvo městyse schvaluje prodej části pozemku p.p.č. 1628/1 (dle geometrického plánu č. 665-98/2017 ze
dne 09.11.2017 se jedná o p.p.č. 1628/6) o výměře 37 m2 v k.ú. Nový Hrádek, za sjednanou cenu 60,- Kč, tedy
za celkovou kupní cenu ve výši 2 220,- Kč, z vlastnictví městyse Nový Hrádek manželům Miloši a Olze
Langrovým s tím, že náklady na vklad práva do katastru ve výši 1000,- Kč uhradí manželé Langrovi.

K čl. 10.1. – usnesení č. ZM 38- 463/2017
ZM Nový Hrádek schvaluje zadání zakázky na zajištění administrativních činností pro akci Příprava projektu
školního hřiště u MŠ a podání příslušné žádosti o dotaci v rámci Programu obnovy venkova Královéhradeckého
kraje 2018 Ing. Jiřímu Škodovi, Sadová 1539, 549 01 Nové Město nad Metují, IČO: 60895756, za nabídnutou
cenu do výše 28 000,- Kč (cena konečná není plátcem DPH).

K čl. 10.2. – usnesení č. ZM 38- 464/2017
ZM Nový Hrádek schvaluje zadání zakázky na zajištění administrativních činností pro akci Příprava projektu
školní zahrady u MŠ a podání příslušné žádosti o dotaci v rámci programu Ministerstva životního prostředí 2017
Ing. Jiřímu Škodovi, Sadová 1539, 549 01 Nové Město nad Metují, IČO: 60895756, za nabídnutou cenu do výše
39 000,- Kč (cena konečná není plátcem DPH).

K čl. 11.1. – usnesení č. ZM 38- 465/2017
Zastupitelstvo městyse Nový Hrádek schvaluje provedení stavebních úprav zubní ordinace v č.p. 123. Úpravy
budou probíhat po jednotlivých profesích a celkové náklady nepřesáhnou 830 000,- Kč bez DPH. ZM zároveň
starostovi ukládá zajistit provedení úprav a připravit nájemní smlouvu.

K čl. 12.1 – usnesení č. ZM 38- 466/2017
ZM Nový Hrádek schvaluje upřesněný návrh na podání žádosti o dotaci z Operačního programu Životní
prostředí na akci „Výměna zdroje vytápění v ZŠ Nový Hrádek“ s tím, že předpokládaná výše předfinancování
projektu včetně DPH je 5 210 202,- Kč a předpokládaná výše spolufinancování je 4 038 941,- Kč).

K čl. 13.1. – usnesení č. ZM 38- 467/2017
ZM Nový Hrádek schvaluje provoz kina v roce 2018 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. 14.1. – usnesení č. ZM 38- 468/2017
ZM Nový Hrádek bere na vědomí možné navýšení měsíčních odměn za výkon funkce neuvolněným členům
zastupitelstva, s tím, že výše těchto měsíčních odměn za výkon funkce neuvolněných členů ZM Nový Hrádek se
nebude navyšovat.
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K čl. 15.1. – usnesení č. ZM 38- 469/2017
ZM Nový Hrádek bere na vědomí zápis kontrolního výboru ze dne 8. 11. 2017 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. 16.1. – usnesení č. ZM 38- 470/2017
ZM Nový Hrádek, na základě posouzení nabídky, schvaluje zadání zakázky na akci „ČOV k hasičské zbrojnici
č.p. 300 Nový Hrádek“ firmě KERSON spol. s r.o., 517 93 Dobré 80, IČ: 45536040, DIČ: CZ45536040 za
nabídnutou cenu do výše 144 383,70 Kč bez DPH a ukládá starostovi zajistit realizaci této akce.

K čl. 17.1. – usnesení č. ZM 38- 471/2017
ZM Nový Hrádek schvaluje uzavření dodatku ke Smlouvě č. 950201 o zabezpečení likvidace komunálního
odpadu s firmou Marius Pedersen, a.s. pro rok 2018 ve věci cen svozových známek na rok 2018 a pověřuje
starostu jejím podpisem.
Ceny svozových známek na rok 2018
42. svozů – cena známky:
2 700,- Kč vč. DPH
26 svozů
1 730,- Kč vč. DPH
21 svozů
1 400,- Kč vč. DPH
13 svozů
880,- Kč vč. DPH
jednorázový svoz
80,- Kč vč. DPH
jednorázový svoz – PE pytel
80,- Kč vč. DPH

K čl. 18.1. – usnesení č. ZM 38- 472/2017
Zastupitelstvo městyse Nový Hrádek bere na vědomí a schvaluje rozpočtová opatření, která jsou přílohou zápisu
pod č. ZM 38 – 472/2017.

Zasedání Zastupitelstva městyse Nový Hrádek bylo ukončeno v 20:51 hod.

_____________________
Bc. Zdeněk Drašnar
starosta

____________________
Ing. Pavel Sobotka
místostarosta
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