Zastupitelstvo městyse Nový Hrádek

ZM 42- 31.07.2014

MĚSTYS NOVÝ HRÁDEK
Náměstí 28, 549 22 Nový Hrádek

SOUHRN USNESENÍ
z 42. řádného zasedání zastupitelstva městyse Nový Hrádek konaného dne 31.07.2014
v kanceláří starosty městyse od 19.00 hod.

K čl. 3.1. – usnesení č. ZM 42- 74/2014
ZM Nový Hrádek schvaluje program jednání zastupitelstva městyse dne 22.07. 2014 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) Přidělení obecního bytu v čp. 59,
6) Územní plán Nový Hrádek – výběr zpracovatele dokumentace,
7) Výměna žaluzií v přístavbě ZŠ – dodatek ke smlouvě,
8) Žádost o pronájem nebytových prostor za účelem umístění pojistkové skříně,
9) Kulturní akce podzim 2014,
10) Smlouva o zřízení věcného břemene s ČEZ Distribuce, a.s.,
11) Veřejné osvětlení v lokalitě Na Farách – pokračování,
12) Rozpočtová opatření,
13) Došlá pošta,
14) Různé,
15) Diskuse.

K čl. 5.1 – usnesení č. ZM 42-75/2014
ZM Nový Hrádek nesouhlasí s přidělením bytové jednotky č. 9 v budově čp. 59 v k.ú. Nový Hrádek
s tím, že prozatím bude uvedená bytová jednotka neobsazena.

K čl. 6.1 – usnesení č. ZM 42- 76/2014
ZM Nový Hrádek schvaluje zadání zakázky a uzavření smlouvy o dílo č. 14/14 na zpracování zakázky
„Územní plán Nový Hrádek“ fy. SURPMO, a.s., IČO 45274886, se sídlem Třída ČSA 219, 500 03
Hradec Králové, za nabídnutou cenu ve výši 289.000 Kč bez DPH a pověřuje starostu jejím podpisem.

K čl. 7.1 – usnesení č. ZM 42- 77/2014
ZM Nový Hrádek schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 2014-P89 na provedení
výměny žaluzií v přístavbě ZŠ Nový Hrádek s firmou MATRIX a.s., divize Windows, Lipovka 143,
516 01 Rychnov nad Kněžnou, IČO 25947672, DIČ CZ25947672 a ukládá starostovi Dodatek č. 1
podepsat (důvodem je změna druhu ovládacích vypínačů, rozdíl činí 832,- Kč bez DPH).

K čl. 8.1 – usnesení č. ZM 42-78/2014
ZM Nový Hrádek ukládá úřadu městyse zveřejnit záměr městyse pronajmout část budovy bez čp/če
nacházející se na st.p.č. 390 v k.ú. Nový Hrádek za účelem umístění pojistkové skříně pro MVE za
cenu 5000,- Kč/rok.
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K čl. 9.1 – usnesení č. ZM 42-79/2014
ZM Nový Hrádek bere na vědomí přehled akcí na Novém Hrádku podzim 2014.
• Koncert v rámci Orlicko-kladského varhanního festivalu – neděle 5. 10. 2014 v 16.00 hod.
• Naše paní operetka - divadelní představení souboru ČÁP Dobruška – pátek 17. 10. 2014
v 19.30 hod.
• Čarodějnice z Babína a Jak se peklo zadlužilo – pohádkové divadelní představení souboru
MAX Sedloňov – neděle 9. 11. 2014 v 17.00 hod.

K čl. 10.1 – usnesení č. ZM 42- 80/2014
ZM Nový Hrádek schvaluje uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti č. IV-122009833/9 Nový Hrádek, p.č. 918, Blažková – nn,knn, spočívající k zajištění strpění umístění, zřízení
a provozování zařízení distribuční soustavy v pozemku ve vlastnictví městyse: p.p.č. 1670 v k.ú. Nový
Hrádek za jednorázovou nabídnutou cenu 2.420 Kč vč. zákonné sazby DPH (21%) s tím, že věcné
břemeno bude uzavřeno na dobu neurčitou. Rozsah zřízení věcného břemene je určen dle
geometrického plánu pod č. 627-306/2012. Náklady na vklad práva uhradí fy. ČEZ Distribuce, a.s.
jako oprávněný z věcného břemene.

K čl. 10.2 – usnesení č. ZM 42- 81/2014
ZM Nový Hrádek schvaluje uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti č. IV-122009833/4 Nový Hrádek, p.č. 918, Blažková – nn,knn, spočívající k zajištění strpění umístění, zřízení
a provozování zařízení distribuční soustavy v pozemku ve vlastnictví městyse: p.p.č. 677 v k.ú.
Dlouhé za jednorázovou nabídnutou cenu 2.420 Kč vč. zákonné sazby DPH (21%) s tím, že věcné
břemeno bude uzavřeno na dobu neurčitou. Rozsah zřízení věcného břemene je určen dle
geometrického plánu pod č. 154-306/2012. Náklady na vklad práva uhradí fy. ČEZ Distribuce, a.s.
jako oprávněný z věcného břemene.

K čl. 11.1 – usnesení č. ZM 42- 82/2014
ZM Nový Hrádek schvaluje provedení výkopových prací pro pokládku kabelu veřejného osvětlení
v lokalitě Na Farách a ukládá panu starostovi zajistit realizaci této akce prostřednictvím fy. Elektro
comp , spol. s.r.o., Maloskalická 68, 552 Česká Skalice, IČO: 15032060, DIČ: CZ1503260 za
nabídnutou cenu do max. výše 20 000,- Kč bez DPH.

K čl. 11.1 – usnesení č. ZM 42- 83/2014
ZM Nový Hrádek schvaluje zadání zakázky na pokládku kabelu veřejného osvětlení v lokalitě Na
Farách firmě Libor Přibyl, Antonína Kopeckého 142, 54922 Nový Hrádek, IČO: 10487760 za
nabídnutou cenu do max. výše 35 000,- Kč bez DPH a ukládá starostovi zajistit realizaci této akce.

K čl. 12.1 – usnesení č. ZM 42- 84/2014
ZM Nový Hrádek schvaluje rozpočtová opatření za měsíc červenec 2014, která jsou přílohou zápisu
pod č. ZM 42 – 84/2014.

Zasedání Zastupitelstva městyse Nový Hrádek bylo ukončeno v 2050. hod.

___________________

_____________________
Vladimír Říha
místostarosta

Bc. Zdeněk Drašnar
starosta
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