Zastupitelstvo městyse Nový Hrádek

ZM 45- 28.06.2018

MĚSTYS NOVÝ HRÁDEK
Náměstí 28, 549 22 Nový Hrádek

SOUHRN USNESENÍ
ze 45. zasedání zastupitelstva městyse Nový Hrádek konaného dne 28.06.2018
v kanceláři starosty městyse od 19 hod.
K čl. 2.1. – usnesení č. ZM 45 - 540/2018
ZM Nový Hrádek určuje ověřovateli zápisu Ing. Jiřího Hlaváčka a Davida Beka a zapisovatelem
Ing. Miloše Vondřejce.

K čl. 3.1. – usnesení č. ZM 45 - 541/2018
ZM Nový Hrádek schvaluje program jednání zastupitelstva městyse dne 28. 06. 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) VAK Náchod, a.s. – změna akcií
6) ČEZ Distribuce, a.s. – Smlouva o zřízení věcného břemene
7) Informace o přípravě a průběhu investičních akcí
8) Žádost o dar na opravu střechy kostela
9) Hravá zahrada MŠ Nový Hrádek – přijetí dotace
10) Rozpočtová opatření
11) Došlá pošta
12) Různé
13) Diskuse

K čl. 5.1. – usnesení č. ZM 45 -542/2018
ZM Nový Hrádek bere na vědomí rozhodnutí Valné hromady akciové společnosti VAK Náchod, a.s., o
přeměně listinných akcií na akcie zaknihované a schvaluje zřízení majetkového účtu u Komerční banky,
a.s., na který budou předmětné akcie zaevidovány.

K čl. 6.1. – usnesení č. ZM 45- 543/2018
ZM Nový Hrádek souhlasí s uzavřením Smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti č. IV-122014760/VB7 s fy. ČEZ Distribuce, a.s., IČO 24729035, název akce: Nový Hrádek, Na Farách knn vedení
820/92 spočívající v právu zřizování a kabelového vedení NN spočívající k zajištění strpění umístění,
zřízení a provozování zařízení distribuční soustavy, pro ČEZ Distribuce, a.s., v pozemcích ve vlastnictví
městyse: 820/87, 820/101, 820/12 v k.ú. Nový Hrádek, za nabídnutou cenu 6.960,- Kč bez DPH s tím, že
věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou. Rozsah věcného břemene je vymezen geometrickým
plánem č. 663-198/2017. Náklady na vklad práva do KN uhradí ČEZ Distribuce, a.s.

K čl. 7.1. – usnesení č. ZM 45- 544/2018
ZM Nový Hrádek bere na vědomí informace o probíhajících a připravovaných investičních akcích:
Nová zástavba –
dokončení infrastruktury
Mateřská škola –
rozšíření kapacity, nové dětské hřiště
Základní škola –
odborné učebny, tepelné čerpadlo, intenzifikace čištění odpadních vod
Bytové domy –
postupná rekonstrukce a intenzifikace ČOV
Zdravotnictví –
obnovení zubní ordinace
Knihovna
–
přemístění knihovny do nových prostor
Hasiči
–
přístavba zbrojnice
Hřbitov
–
dokončení revitalizace
Cyklostezka –
přeshraniční trasa do polského Taszowa
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Naučné stezky –
Příměstský tábor –
Rozhledna
T.J. Sokol
Farnost
Farnost

–
–
–
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po okolí Nového Hrádku
pro děti z Nového Hrádku a okolí
s infocentrem na vrchu Šibeník
nová hřiště a úpravy okolí sokolovny
výměna střešní krytiny na kostele
oprava hřbitovní zdi

K čl. 8.1. – usnesení č. ZM 45- 545/2018
ZM Nový Hrádek schvaluje poskytnutí finančního daru ve výši 100.000,- Kč Římskokatolické farnosti sv.
Petra a Pavla, Hradní 19, 549 22 Nový Hrádek, IČO: 62726862 a pověřuje starostu podpisem Darovací
smlouvy. Dar je určený na opravu střechy kostela v roce 2018.

K čl. 9.1 – usnesení č. ZM 45- 546/2018
ZM Nový Hrádek schvaluje přijetí dotace na akci „Hravá zahrada Mateřské školy Nový Hrádek“ v částce
557 100,- Kč, schválené Zastupitelstvem Královéhradeckého kraje usnesením č. ZK/13/955/2018 dne 21. 5.
2018. Zároveň ZM Nový Hrádek pověřuje starostu Bc. Zdeňka Drašnara podpisem příslušné smlouvy
a zajištěním realizace celé akce.

K čl. 10.1. – usnesení č. ZM 45- 547/2018
Zastupitelstvo městyse Nový Hrádek bere na vědomí a schvaluje rozpočtová opatření, která jsou přílohou
zápisu pod č. ZM 45 – 547/2018.

Zasedání Zastupitelstva městyse Nový Hrádek bylo ukončeno ve 20:45hod.

_____________________
Bc. Zdeněk Drašnar
starosta

____________________
Ing. Pavel Sobotka
místostarosta
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