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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 37. zasedání zastupitelstva městyse konaného dne 24. 02. 2022  

v obřadní síni úřadu městyse od 19.00 hod. 
 

 
 

K čl. 2.1. – usnesení č. ZM 37 - 421/2022 
ZM Nový Hrádek určuje ověřovateli zápisu Ing. Milana Holinku a Mgr. Lenku Dudáškovou. 
 

 

K čl. 3.1. – usnesení č. ZM 37 - 422/2022 
ZM Nový Hrádek schvaluje program jednání zastupitelstva městyse dne 24. 02. 2022 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) Zpráva o činnosti městyse v roce 2021 

6) Zpráva inventarizační komise 

7) Revokace vlajky městyse – výběr finálního řešení 

8) Stezka skřítka Frymbulína, okruh U Hranic – výběr dodavatelů 

9) Prodej obecního pozemku 

10) Smlouva pro umístění Z-BOXU Zásilkovny 

11) Program zlepšování kvality ovzduší pro zónu Severovýchod CZ05 

12) Záchranná stanice zvířat Jaroměř – žádost o příspěvek 

13) Majetková pomůcka č. 1/2022 

14) Rozpočtová opatření 

15) Došlá pošta 

16) Různé 

17) Diskuse 

 
 

K čl. 5.1. – usnesení č. ZM 37 - 423/2022 
ZM Nový Hrádek bere na vědomí zprávu o činnosti městyse za rok 2021, uvedenou v příloze č. ZM 

37-423/2022. 

 

 

K čl. 6.1. – usnesení č. ZM 37 - 424 /2022 
ZM Nový Hrádek bere na vědomí Inventarizační zprávu za rok 2021, uvedenou v příloze č. ZM 37 – 

424/2022.  
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K čl. 7.1. – usnesení č. ZM 37 - 425/2022 
ZM Nový Hrádek schvaluje podobu revokované vlajky městyse Nový Hrádek dle návrhu firmy 

ALERION s.r.o. (PhDr. Zdeňka Kubíka) - variantu č. 1, tzv. heraldickou vlajku (převádějící znakovou 

figuru – vázu s květinami ze stříbrného/bílého štítu výrazného znaku do bílého tzv. vlajkového listu), 

přičemž znaková figura je v maximální velikosti umístěna ve středu vlajkového obdélníku, jehož 

stranový poměr je závazně daný 2:3 dle státní vlajky ČR.  
... 
 

K čl. 8.1 – usnesení č. ZM 37 - 426/2022 
ZM Nový Hrádek bere na vědomí výsledek cenového marketingu na zakázku „Stezka skřítka 

Frymbulína, okruh U Hranic – dodávka souboru dřevěných prvků“. Zároveň ZM Nový Hrádek 

schvaluje uzavření Smlouvy o dílo s firmou Awocado s.r.o. (Lesní svět), Collinova 421, 500 03 

Hradec Králové; IČO 28989121 týkající se výše uvedené zakázky za cenu 358 700,00 Kč bez DPH 

a pověřuje starostu podpisem předmětné smlouvy.  

 

 

K čl. 8.2 – usnesení č. ZM 37 - 427/2022 
ZM Nový Hrádek bere na vědomí výsledek cenového marketingu na zakázku „Stezka skřítka 

Frymbulína, okruh U Hranic – provedení odborných arboristických zásahů“. Zároveň ZM Nový 

Hrádek schvaluje vystavení objednávky týkající se výše uvedené zakázky dodavateli Adamu 

Čejchanovi, Zbečník 371, 549 31 Hronov, IČO 01862677 za cenu 96 000,00 Kč (cena konečná, 

dodavatel není plátce DPH) a pověřuje starostu zajištěním realizace celé akce.  

 

 

K čl. 9.1. – usnesení č. ZM 37 - 428/2022 
Zastupitelstvo městyse Nový Hrádek schvaluje prodej pozemku p.p.č. 842/8 o výměře 22 m2 v k.ú. 

Nový Hrádek ve vlastnictví městyse Nový Hrádek, IČO 00272884, do vlastnictví 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx,  za sjednanou cenu ve výši 150 

Kč/m2, tedy za celkovou kupní cenu ve výši 3300 Kč s tím, že náklady na vklad práva do KN uhradí 

kupující a ukládá starostovi uzavřít předmětnou kupní smlouvu.  

 

 

K čl. 10.1. – usnesení č. ZM 37 - 429 /2022 

ZM Nový Hrádek schvaluje uzavření Smlouvy pro umístění Z-BOXU a spolupráci při jeho 

provozování s firmou Zásilkovna s.r.o., Lihovarská 1060/12, Libeň, 190 00 Praha 9 za účelem 

umístění výdejního místa Zásilkovny (tzv. Z-BOX) na části pozemku p.č. st 56 v k.ú. Nový Hrádek a 

pověřuje starostu Bc. Zdeňka Drašnara jejím podpisem. 

 

 

K čl. 11.1. – usnesení č. ZM 37 - 430 /2022 
ZM Nový Hrádek neschvaluje poskytovat finanční podporu provozovatelům spalovacích stacionárních 

zdrojů na výměnu spalovacích stacionárních zařízení, která budou muset být od 01.09.2022 odstavena 

z provozu (nebudou splňovat nejméně 3. třídu dle ČSN EN 303-5) a finanční podporu na instalaci 

akumulačních nádrží nad rámec pokynů výrobce. Možnosti podpory ze strany státu, případně kraje 

jsou dostatečné. 

 

 

K čl. 11.2. – usnesení č. ZM 37 - 431 /2022 
ZM Nový Hrádek schvaluje „Časový plán městyse Nový Hrádek pro provádění opatření uvedených v 

Programu zlepšování kvality ovzduší pro zónu Severovýchod CZ05“. 
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K čl. 12.1. – usnesení č. ZM 37- 432/2022 
ZM Nový Hrádek schvaluje poskytnutí finančního příspěvku - daru ve výši 5000,- Kč ZO ČSOP 

JARO Jaroměř Národní 83, 551 01 Jaroměř IČO 67441076 a pověřuje starostu podpisem Darovací 

smlouvy. Dar je určen na pomoc s financováním rekonstrukce velké rozletové - rehabilitační voliéry, 

která je podmínkou zdárného návratu léčených ptáků do přírody. Záchranná stanice Jaroměř zajišťuje 

péči zraněným živočichům i z našeho území. 

 

 

K čl. 13.1 – usnesení č. ZM 37 - 433/2022 
Zastupitelstvo městyse Nový Hrádek ruší stávající Majetkovou pomůcku č. 1/2020 ke dni 28.02.2022 

a schvaluje novou Majetkovou pomůcku č. 1/2022, a to s účinností ode dne 01.03.2022, jako 

doporučující pracovní dokument pro nakládání s nemovitými věcmi do a z majetku městyse Nový 

Hrádek. 

 
 

K čl. 14.1. – usnesení č. ZM 37 - 434/2022 
Zastupitelstvo městyse Nový Hrádek bere na vědomí a schvaluje rozpočtová opatření, která jsou 

přílohou zápisu pod č. ZM 37 – 434/2022. 

 

 
Zasedání zastupitelstva městyse Nový Hrádek bylo ukončeno ve 21:48 hod. 

 

 

 

 

 

 

 

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

               Bc. Zdeněk Drašnar        Ing. Pavel Sobotka 

            starosta                          místostarosta 
 


