Zastupitelstvo městyse Nový Hrádek

ZM 44- 28.05.2018

MĚSTYS NOVÝ HRÁDEK
Náměstí 28, 549 22 Nový Hrádek

SOUHRN USNESENÍ
ze 44. zasedání zastupitelstva městyse Nový Hrádek konaného dne 28.05.2018
v kanceláři starosty městyse od 19 hod.
K čl. 2.1. – usnesení č. ZM 44 - 527/2018
ZM Nový Hrádek určuje ověřovateli zápisu Ing. Jiřího Hlaváčka a Ing. Radka Světlíka a zapisovatelem
Ing. Miloše Vondřejce.

K čl. 3.1. – usnesení č. ZM 44 - 528/2018
ZM Nový Hrádek schvaluje program jednání zastupitelstva městyse dne 28. 05. 2018 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) Schválení účetních závěrek městyse a příspěvkových organizací
6) Závěrečný účet městyse za rok 2017
7) Poskytnutí daru SDH Nový Hrádek
8) Financování projektu „Česko-polská Hřebenovka – východní část“
9) Stavební úpravy ZŠ Nový Hrádek
10) Prodloužení pronájmu nebytových prostor – prodejny potravin a smíšeného zboží
11) Směrnice pro nakládání s osobními údaji
12) Rozpočtová opatření
13) Došlá pošta
14) Různé
15) Diskuse

K čl. 5.1. – usnesení č. ZM 44 -529/2018
ZM Nový Hrádek schvaluje účetní závěrku městyse Nový Hrádek za rok 2017.

K čl. 5.2. – usnesení č. ZM 44- 530/2018
ZM Nový Hrádek schvaluje účetní závěrku Mateřské školy Nový Hrádek. Zároveň v souladu s § 30 a § 32
zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů,
schvaluje rozdělení hospodářského výsledku MŠ za rok 2017 ve výši 18 500,15 Kč a to následovně: 0,- Kč
do fondu odměn a 18 500,15,- Kč do rezervního fondu.

K čl. 5.3. – usnesení č. ZM 44- 531/2018
ZM Nový Hrádek schvaluje účetní závěrku Základní školy, Nový Hrádek, okres Náchod. Zároveň
v souladu s § 30 a § 32 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění
pozdějších předpisů, schvaluje rozdělení hospodářského výsledku ZŠ za rok 2017 ve výši 57 673,49 Kč a to
následovně: 0 Kč do fondu odměn a 57 673,49 Kč do rezervního fondu.

K čl. 6.1. – usnesení č. ZM 44 -532/2018
ZM Nový Hrádek schvaluje závěrečný účet městyse Nový Hrádek za rok 2017 s vyjádřením souhlasu
s celoročním hospodařením s výhradou.

K čl. 6.2. – usnesení č. ZM 44 -533/2018
Zastupitelstvo městyse NH schvaluje opatření k provedení nápravy chyb a nedostatků uvedených ve
Zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření městyse Nový Hrádek za rok 2017. Oprava byla provedena
03. 04. 2018 účetním dokladem č. 418535 takto:
- neinvestiční dotace na výdaje jednotek SDH ve výši 52 116,- Kč byla zaúčtována zápisem
388/672
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- neinvestiční část dotace na pořízení dopravního automobilu ve výši 17 968,50 Kč byla
přeúčtována z účtu 403 na účet 672 .

K čl. 7.1. – usnesení č. ZM 44- 534/2018
ZM Nový Hrádek schvaluje poskytnutí finančního daru ve výši 50 000,- Kč Sboru dobrovolných hasičů
Nový Hrádek, Náchodská 300, 549 22 Nový Hrádek, IČO: 48623776 a pověřuje starostu podpisem
Darovací smlouvy. Dar je poděkováním SDH za pomoc při demolici ruiny domu č.p. 228 na Mikulášově
kopci, který byl v majetku městyse.

K čl. 8.1. – usnesení č. ZM 44- 535/2018
ZM schvaluje financování projektu „Česko-polská Hřebenovka – východní část“, reg. číslo
CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_025/0001254, kde Městys Nový Hrádek je projektovým partnerem projektu
s rozpočtem ve výši 471 306,00 EUR a jeho spolufinancování ve výši 47 136,00 EUR a všechny případně
vzniklé neuznatelné výdaje. Projekt je realizován v letech 2018 - 2020 a je spolufinancován z Programu
Interreg V-A ČR – Polsko.

K čl. 9.1. – usnesení č. ZM 44 -536 /2018
ZM Nový Hrádek schvaluje zadání zakázky na zajištění administrativních činností souvisejících
s administrací projektu Výměna zdroje tepla za tepelné čerpadlo v ZŠ Nový Hrádek podpořeného z OP ŽP
2014 – 2020 firmě Východočeská rozvojová, s.r.o., Sadová 1539, 549 01 Nové Město nad Metují, IČO:
28771044, DIČ: CZ28771044 za nabídnutou cenu do výše 37 000,- Kč bez DPH.

K čl. 10.1. – usnesení č. ZM 44- 537/2018
Zastupitelstvo městyse Nový Hrádek doporučuje starostovi městyse, aby po předchozím zveřejnění záměru,
v souladu s § 102 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů
prodloužil smlouvu na pronájem nebytových prostor – prodejny potravin a smíšeného zboží o rozloze 161
m2 nacházejících se v přízemí nemovitosti - budově úřadu městyse, Nový Hrádek, Náměstí č.p. 28, která se
nachází na pozemku parcelní číslo st. 56, zapsané na LV č. 100001 obec Nový Hrádek, katastrální úřad
Náchod se současnými nájemci Dagmar Štanderovou a Michaelou Frintovou. Měsíční nájemné 2.000,- Kč
bez DPH. Nájemce bude ze svých prostředků hradit výdaje spojené s podnikatelskou činností a poplatky
z téhož důvodu stanovené a uplatňované orgány státní správy, dále pak výdaje vynaložené na energie,
vodné, stočné, odvoz odpadků, v souladu se zák. č. 526/1990 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Smlouva
bude uzavřena na dobu neurčitou.

K čl. 11.1. – usnesení č. ZM 44 -538 /2018
ZM Nový Hrádek schvaluje potřebná opatření k plnění povinnosti dle nařízení GDPR včetně Směrnice pro
nakládání s osobními údaji a Sazebník úhrad za poskytování informací. ZM zároveň bere na vědomí
jmenování pověřence pro ochranu osobních údajů, kterým je Bc. Zdeněk Kašpar.

K čl. 12.1. – usnesení č. ZM 44- 539/2018
Zastupitelstvo městyse Nový Hrádek bere na vědomí a schvaluje rozpočtová opatření, která jsou přílohou
zápisu pod č. ZM 43 – 539/2018.

Zasedání Zastupitelstva městyse Nový Hrádek bylo ukončeno ve 20:53 hod.

_____________________
Bc. Zdeněk Drašnar
starosta

____________________
Ing. Pavel Sobotka
místostarosta
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