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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 38. zasedání zastupitelstva městyse konaného dne 31. 03. 2022  

v obřadní síni úřadu městyse od 19.00 hod. 
 

 
 

K čl. 2.1. – usnesení č. ZM 38 - 435/2022 
ZM Nový Hrádek určuje ověřovateli zápisu Ing. Radka Světlíka a Václava Suchánka. 
 

 

K čl. 3.1. – usnesení č. ZM 38 - 436/2022 
ZM Nový Hrádek schvaluje program jednání zastupitelstva městyse dne 31. 03. 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) Restaurace a penzion Na Kovárně – poplatek za užívání veřejného prostranství 

6) Žádost o pokračování podpory Linky bezpečí, z.s. 

7) MŠ Nový Hrádek – nákup sporáku a konvektomatu do školní jídelny 

8) Záměr prodeje bytových jednotek v č.p. 347, 348, 349 

9) Pozemek pod ČOV – záměr majetkoprávního narovnání 

10) Rozpočtová opatření 

11) Došlá pošta 

12) Různé 

13) Diskuse 

 
 

K čl. 5.1. – usnesení č. ZM 38 - 437/2022 
ZM Nový Hrádek schvaluje v souvislosti s umístěním restaurační předzahrádky na části chodníku a 

vozovky před restaurací Na Kovárně (parcelní číslo 1593/1, k.ú. Nový Hrádek), výjimku z Obecně 

závazné vyhlášky č. 3/2020, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství, která spočívá ve 

snížení tohoto poplatku z částky 24 131, Kč na částku 15 000,- Kč. Užívaná plocha 17,55 m2, doba od 

užívání 1.4. do 31.12.2022, celkem 275 dní. 

 
 

K čl. 6.1. – usnesení č. ZM 38 - 438/2022 
Zastupitelstvo městyse Nový Hrádek schvaluje poskytnutí příspěvku na podporu Linky bezpečí, z.s. , 

Ústavní 95, 181 02 Praha 8, ve výši 5000,- Kč.  
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K čl. 7.1. – usnesení č. ZM 38 - 439/2022 
ZM Nový Hrádek schvaluje čerpání prostředků z investičního fondu MŠ ve výši 99 000,- Kč a 

navýšení rozpočtu MŠ včetně příspěvku o 306 371,90 Kč. Z těchto prostředků bude následně hrazen 

nákup nového sporáku a konvektomatu do školní jídelny v celkové ceně 405 371,90 Kč vč. DPH. 

Dodavatelem bude firma BaB Gastro, Vyhnanice 1, 517 21 Týniště nad Orlicí, IČO: 48597741, která 

předložila nejvýhodnější nabídku. 

 
... 
 

K čl. 8.1. – usnesení č. ZM 38 - 440/2022 
Zastupitelstvo městyse Nový Hrádek ukládá starostovi zveřejnit záměr městyse prodat 6 bytových 

jednotek stávajícím nájemcům v bytovém domě č.p. 347 postavený na pozemku označeném jako 

stavební parcela č. 521 v k.ú. Nový Hrádek, za podmínek uvedených v záměru městyse, který je 

uveden v příloze k tomuto projednávanému bodu. 

 

 

K čl. 8.2. – usnesení č. ZM 38 - 441/2022 
Zastupitelstvo městyse Nový Hrádek ukládá starostovi zveřejnit záměr městyse prodat 6 bytových 

jednotek stávajícím nájemcům v bytovém domě č.p. 348 postavený na pozemku označeném jako 

stavební parcela č. 510 v k.ú. Nový Hrádek, za podmínek uvedených v záměru městyse, který je 

uveden v příloze k tomuto projednávanému bodu. 

 

 

K čl. 8.3. – usnesení č. ZM 38 - 442/2022 
Zastupitelstvo městyse Nový Hrádek ukládá starostovi zveřejnit záměr městyse prodat 6 bytových 

jednotek stávajícím nájemcům v bytovém domě č.p. 349 postavený na pozemku označeném jako 

stavební parcela č. 509 v k.ú. Nový Hrádek, za podmínek uvedených v záměru městyse, který je 

uveden v příloze k tomuto projednávanému bodu. 

 

 

K čl. 8.4. – usnesení č. ZM 38 - 443/2022 

Zastupitelstvo městyse Nový Hrádek ukládá starostovi zaslat stávajícím nájemcům v bytových 

domech (BD) č.p. 347, č.p. 348 a č.p. 349 vše v k.ú. Nový Hrádek v ulici Roubalův kopec, dopisy 

s nabídkou na prodej uvedených bytových jednotek ve zmiňovaných bytových domech v souladu se 

smlouvami uzavřenými za účelem výstavby bytů v uvedených BD za finanční účasti státu, městyse a 

stávajících nájemníků, za podmínek uvedených v záměrech městyse, které jsou uvedené v příloze 

k tomuto projednávanému bodu. ZM navrhuje zrušit podmínku zákazu převodu bytu z vlastnictví 

vlastníka bytu do vlastnictví cizího vlastníka, a to u všech uvedených bytových jednotek stanovenou 

v již uvedených smlouvách o výstavbě bytů v uvedených BD čp. 347, 348 a 349 a souhlasí 

s uzavřením kupních smluv s dosavadními nájemníky bez dalšího omezení vlastnického práva a to 

typu zřízení zákazu zcizení ve prospěch městyse Nový Hrádek. 

 

 

K čl. 9.1. – usnesení č. ZM 38 - 444/2022 
Zastupitelstvo městyse Nový Hrádek ukládá starostovi zveřejnit záměr městyse směnit část pozemku 

p.p.č. 98/3 (dle GP č. 348-37/2002 ze dne 12.10.2002 se jedná o pozemek st.p.č. 524) o výměře 67 m2 

v k.ú. Nový Hrádek ve společném vlastnictví manželů xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 

za pozemek p.p.č. 751/1 o výměře 409 m2 v k.ú. Nový Hrádek ve vlastnictví městyse Nový Hrádek, za 

podmínek uvedených v přiloženém záměru městyse k tomuto projednávanému bodu. 
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K čl. 9.2. – usnesení č. ZM 38 - 445/2022 
Zastupitelstvo městyse Nový Hrádek souhlasí se zřízením věcného břemene ve prospěch městyse 

Nový Hrádek v rozsahu cca 10m2 k části p.p.č. 98/3 v k.ú. Nový Hrádek a to bezúplatně za účelem 

vedení kanalizace pro ČOV. 

 
 

K čl. 10.1. – usnesení č. ZM 38 - 446/2022 
Zastupitelstvo městyse Nový Hrádek bere na vědomí a schvaluje rozpočtová opatření, která jsou 

přílohou zápisu pod č. ZM 38 – 446/2022. 

 

 
ZM Nový Hrádek schvaluje Usnesení z 38. zasedání ZM Nový Hrádek konaného dne 

31. 03. 2022 pod pořadovými čísly  435 - 446/2022. 
 

 

 

 

 

 

 

 

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

               Bc. Zdeněk Drašnar        Ing. Pavel Sobotka 

            starosta                          místostarosta 
 


